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Lucrările de investiții în regiunea Hunedoara
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Cu cîteva luni în urmă, pe aceste locuri din Lunca Dunării, încă se mai întindeau ochiuri de apă, sălcii, stuiârișuri... Acum, sub soarele de 
iunie, porumb cît vezi cu ochii. Foto : M. Andreescu

'■

4 PAGINI - 20 BANI

în ziarul de azi 4X
............ . .......... ........... HUI« >WII I M

• Zilele Eminescu — pagină spe
cială (pag. 2-a).

• Răsfoind presa străină (pag. 3-a).
• M. Breslașu : Întîlnirea internațio

nală a scriitorilor din Balcani 
(pag. 4-a).

Dumitru POPA 
prim-secretar ai Comitetului 

regional de partid Hunedoara

în regiunea noa
stră, activitatea de 
investiții cunoaș
te' un ritm susți
nut, de mare am
ploare. Partidul și
statul nostru repartizează aici fon
duri însemnate pentru ridicarea noi
lor obiective industriale și dezvolta
rea celor existente. Numai în primii 
patru ani ai șesenalului, volumul in
vestițiilor întrece suma de 9 miliar
dă lei. Anul acesta sînt, de aseme
nea, prevăzute însemnate investiții 
La Hunedoara se construiesc două 
noi cuptoare Martin de mare ca
pacitate, o fabrică de oxigen ; la 
Teliuc, o uzină de preparare a mine
reurilor de fier ; se montează grupul 
de 150 megawați de la Paroșeni etc. 
Lucrări importante se fac și în Va
lea Jiului. Orașele și centrele mun
citorești se vor îmbogăți cu cîteva 
mii de apartamente, școli, magazine 
etc.

Realizarea <____
înseninat volum de investiții ridică 
în fața organelor și organizațiilor de 
partid o mare varietate de proble
me. Ele sînt legate în primul rînd 
de accelerarea execuției și punerii în 
funcțiune a obiectivelor pe baza pro
movării largi a metodelor moderne 
de lucru și a formelor superioare de 
organizare a muncii.

peste 20 la sută 
față de aceeași pe
rioadă a anului 
trecut ; construc
torii hunedoreni 
au realizat în a- 

la prețul de cost în 
900 000 lei.

SESIUNEA ACADEMIEI R. P. ROMINE
Șl A UNIUNII SCRIITORILOR 
CONSACRATĂ LUI

*

MIHAIL EMINESCU
• Pe urmele primei recolte • Noua geometrie a bălții Călărași ® Surpriza 
păsărilor migratoare ® Iscălitură pe un act de naștere • Continuitatea mașinii

cest an economii 
valoare de peste

Comitetul de partid din întreprin
dere a reușit, pe bax« experien
ței acumulate, să unească în ju
rul său întregul colectiv. Periodic, 
ingineri, maiștri, muncitori, secretari 
ai organizațiilor de bază sînt chemați 
să-și spună cuvîntul în probleme ho- 
tărîtoare ale vieții șantierului. Aces
te consultări largi, prilejuind totoda
tă un larg schimb de experiență, se 
soldează de fiecare dată cu măsuri 
practice eficiente.

Experiența Hunedoarei a fost fo
lositoare și pentru celelalte șantiere 
noi din regiune. La Paroșeni, prin 
montarea și punerea în funcțiune a 
grupului de 150 megawați, capacita- 

exemplară a acestui tea de producție a acestei mari ter
mocentrale se va dubla. Ținînd sea
ma de importanța lucrării, biroul re
gional a analizat pe larg posibilități
le de scurtare a termenelor de exe
cuție. Concluzia a fost aceea că prin 
organizarea judicioasă a muncii, 
prin aprovizionarea ritmică și 
la timp cu materiale și uti
laje, prin ridicarea calificării mun
citorilor, prin orientarea activității 
organizației de partid spre princi
palele aspecte ale producției, ter
menul poate fi redus. Acest ’’lu
cru s-a adeverit de altfel, în pe
rioada următoare. Au fost create un 
front de lucru larg și un decalaj co
respunzător între diferitele faze de 
lucru la brigăzi și echipe. Aceasta a 
permis ca graficele de execuție să fie 
respectate întocmai, ba chiar să se 
obțină un avans de peste 15 zile.

Un obiectiv important este și Uzi
na de preparare a minereurilor de 
fier de la Teliuc. într-o vreme, șan
tierul Teliuc a fost lăsat pe plan se
cundar, organizația de partid avea 
forțele dispersate, iar Comitetul o- 
rășenesc Hunedoara s-a ocupat spo
radic de mersul lucrărilor. Pe șan
tier mecanizarea nu era o problemă 
de prim rang, iar graficele de exe
cuție nu se îndeplineau. A fost ne
voie de o perioadă de eforturi ca și 
pe acest șantier lucrurile să se în
drepte. La fel s-a întîmplat și pe 
unele șantiere de locuințe din ca
drul T.R.C.H., unde metodele avan
sate de muncă își făceau loc cu 
mare greutate. în vreme ce la 
I.C.S.H. productivitatea muncii a- 
tinge valori crescînde, pe șantierele 
amintite acest indicator nu era rea
lizat întotdeauna. La Deva, Vulcan, 
Lupeni, Alba Iulia construcția unui 
bloc de locuințe a depășit, în unele 
cazuri, durata stabilită cu 5—6 luni.

Din aceste exemple se desprind 
cîteva concluzii clare. Obiectivele în 
construcție pot fi date la timp în 
exploatare numai atunci cînd con
ducerile tehnico-administrative și 
organele și organizațiile de partid 
stăpînesc pe de-a-ntregul toate as
pectele unei asemenea lucrări de 
proporții, cînd se situează ferm pe 
pozițiile înaintate ale promovării 
noului în construcții.

ÎN CĂUTAREA 
CELOR MAI BUNE SOLUȚII

Intrarea în producție înainte de 
vreme a liniilor de laminare și a 
fabricii de aglomerare de la Hune
doara, a preparației cărbunelui de la 
Coroești și a altor obiective a adus 
economiei naționale însemnate spo
ruri de producție. Aceste succese se 
d^-toresc în foarte mare măsură în- 
‘ Jrii organizațiilor de partid, mo
dului în care acestea știu să mobi
lizeze miile de constructori să gă
sească cele mai eficiente forme și 
mijloace de muncă pe șantiere.

Să luăm exemplul Hunedoarei. De 
mulți ani la rînd, întreprinderea de 
construcții siderurgice de aici se a- 
firmă ca un colectiv puternic, ca- 
re-și respectă cuvîntul dat. Durata 
de execuție a obiectivelor industria
le a fost redusă mult sub doi ani, 
iar productivitatea muncii a crescut 
în primii patru ani ai șesenalului cu 
67 la sută.

Care este explicația ? Trebuie să 
spunem din capul locului că pe șan
tierele Hunedoarei se desfășoară o 
acțiune susținută spre a deschide 
drum larg metodelor moderne de 
lucru. Pornind de la faptul că Hu
nedoara este o verigă importantă în 
dezvoltarea ansamblului economiei 
naționale, noi am îndreptat aici o 
mare parte din forțele comitetului 
regional de partid. Biroul regional 
analizează cu regularitate situația 
șantierelor hunedorene și indică în 
ce mod trebuie să se acționeze. In 
urma unor astfel de dezbateri la ni
velul Comitetului regional și al 
Comitetului orășenesc Hunedoara 
organizația de partid de la I.C.S.H. 

-a inițiat, împreună cu conducerea în
treprinderii, numeroase acțiuni co
lective. Așa a prins rădăcini în masa 
constructorilor orientarea spre me
canizarea masivă a lucrărilor de con- 
-trucții și montaj, spre antrenarea 

specialiștilor la găsirea unor soluții 
noi de execuție. Astăzi, excavațiile, 
prepararea și turnarea betoanelor se 
fac aproape în întregime mecanizat ; 
mașinile și utilajele cele mai feluri
te domină peisajul șantierelor ; prin 
preasamblarea la sol sînt montate 
la mari înălțimi zeci de tone de 
construcții metalice sau utilaje. Pro
movarea metodelor moderne de 
muncă și-a spus cu* putere cuvîntul 
pe șantiere. In primele 5 luni ale a- 
nului, sporul productivității muncii 
este de 6,5 la sută față de plan și de

CONTROL OPERATIV Șl EFICIENT
Realizarea unui plan de inves

tiții de amploarea celui din re
giunea noastră impune organi
zarea temeinică a unui control 
permanent, chibzuit și cit mai 
eficient. Pronunțîndu-se cu hotărîre 
împotriva „fotografierii“ lipsurilor, 
împotriva acțiunilor superficiale, co
mitetul regional caută să statorni
cească în practica organelor și or
ganizațiilor de partid controlul 
mers, de intervenție, strîns legat

în 
de

PalatuluiMiercuri, în sala mică a
R. P. Romîne au continuat lucrările 
sesiunii științifice, organizată de 
Academia R. P. Romîne și Uniunea 
Scriitorilor, cu prilejul comemorării 
a 75 de ani de la moartea lui Mihail 
Eminescu.

La începutul ședinței s-a păstrat 
un moment de reculegere în memo
ria academicianului Tudor Vianu. 
Apoi s-a dat citire comunicării sale 
„însemnătatea operei poetice și lite
rare a lui Mihail Eminescu și per
manența valorii ei artistice“.

Au
acad. Al. 
Eminescu și limba romînă literară“, 
acad. Al. Philippide despre „Arta 
poetică a lui Eminescu”, prof. univ. 
G. Ivașcu despre „Patriotismul lui 
Eminescu", prof. univ. Gâldi Lâszlô 
(Ungaria) despre „Contribuții la

mai prezentat comunicări 
Rosetti despre „Mihail

sintaxa poetică a lui Mihail Emi
nescu“, conf. univ. Zae Dumitrescu- 
Bușulenga despre „Eminescu și îna
intașii săi“, Pierre Louis Flouquet 
(Belgia) despre „Gea de-a 75-a co
memorare a morții marelui poet ro- 
mîn Mihail Eminescu“, criticul lite
rar Paul Georgescu despre „Emi
nescu și contemporanii săi“, criticul 
literar I. D. Bălan despre „Eminescu 
și vremea noastră“, prof. univ. G. C. 
Nicolescu despre „Eminescu în cri
tica și istoria literară -romînească de 
pînă la 1944“, criticul literar Eugen 
Simion despre „Proza literară a lui 
Eminescu“ și prof. univ. M. Pop des
pre „Eminescu, culegător de folclor, 
documente literare și istorice, cu
noscător al țării și poporului“.

Oaspeți de peste 
saluturi sesiunii.

Lucrările sesiunii 
după-amiaza aceleiași

hotare au adus

s-au încheiat în 
zile.

(Agerpres)
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Festival de
In cadrul Zilelor Mihail Eminescu, 

Comitetul național pentru comemo
rarea a 75 de ani de la moartea lui 
Mihail Eminescu și Uniunea Scriito
rilor din R. P. Romînă au organizat 
miercuri, în sala Studioului de con
certe al radioteleviziunii, un festival 
internațional de poezie.

Iubitorii de poezie din Capitală au 
ascultat cu interes traduceri ale poe
ziilor lui Eminescu în diverse limbi, 
versuri dedicate luceafărului poe
ziei romînești și țării noastre, precum 
și alte versuri în interpretarea au
torilor : Vehbi Bala (R. P. Albania) ; 
C. B. Christesen (Australia); Theo
dor Csokor (Austria); Willy Vaere- 
wijck și Karel Jonckheere (Belgia); 
Elisabeta Bagriana, Mladen • Issaev 
și Nicolai Zidarov (R. P. Bulgaria);

poezie
Vilem Zavada, Milan 
drych Vyhlidal (R._ S.
Nicolas Guillen (Cuba); Vaino Kir- 
stina (Finlanda); Eugene Guillevic și 
André Frenaud (Franța); Heinz Ka- 
hlau (R. D. Germană); Rita Boumi 
Pappa și Nikos Pappas (Grecia); Ro- 
seta del Conte (Italia); Ivan Lalic și 
Vasko Popa (R.S.F. Iugoslavia); In- 
gegerd Granlund (Suedia); Garai 
Gabor, Galdi Laszlo și Jekely Zol- 
tan (R. P. Ungară); Alexei Surkov, 
Dmitro Pavliciko, Iurii Kojevnikov, 
Gurghen Borian și Mihail Dudin 
(U.R.S.S.); Mario Benedetti (Uru
guay). Traducerile în limba romînă 
ale lucrărilor au fost prezentate de 
actori de frunte ai teatrelor bucu- 
reștene. Festivalul s-a bucurat de 
un deosebit succes. (Agerpres)

Ferko și Ol- 
Cehoslovacă);

Graficul complex în schele
In schelele petroliere din regiu

nea Ploiești se extinde metoda de 
urmărire zilnică a planului și a 
cheltuielilor planificate și realizate 
cu ajutorul graficului complex. A- 
ceastă metodă, care permite luarea 
de măsuri operative în cazul apa
riției unor deficiențe în realizarea 
planului, a fost însușită de mai mult 
de jumătate 
și echipelor 
Prahovei. Pe 
eficacitatea

din numărul brigăzilor 
de sondori din Valea 
această cale a crescut 
forajului cu turbina și

s-a redus aproape la jumătate timpul 
neproductiv al sondelor. Totodată, 
petroliștii din regiune au extras im
portante cantități de țiței de bună 
calitate peste plan și au realizat la 
fiecare sondă reparată sau operație 
tehnologică efectuată economii de 
1 000—5 000 lei. Rezultate bune în 
folosirea graficului complex au fost 
înregistrate și de petroliștii din rafi
nării, care au realizat — pînă acum 
— o producție suplimentară de pes
te 20 milioane lei. (Agerpres)

Vacanța elevilor 
din Capitală

Au mai rămas puține zile pînă la în
cheierea anului școlar. în Capitală se 
fac în prezent ultimele pregătiri pen
tru vacanța de vară a elevilor. Cele 8 
tabere amenajate în pădurile din jurul 
orașului — Pustnicu, Snagov, Buda-Ar- 
geș, Mogoșoaia etc — sînt în plină pre
gătire pentru a-și primi oaspeții.’ Ince- 
pînd de la 15 iunie și pînă aproape de 
începerea noului an școlar, aceste ta
bere vor găzdui 13 000 de școlari. Cu 
sprijinul comisiilor de femei, în Piața 
Amzei, Floreasca, Drumul Taberei și la 
cliibul Uzinei „23 August" vor fi or
ganizate 4 cluburi ale copiilor. Pe 
Iîngă acestea vor mai funcționa și 8 
cluburi pentru elevii școlilor medii și 
profesionale. în tabere și la cluburi, 
potrivit vîrstei și dorințelor elevilor, se 
vor organiza activități cultural-educa
tive bogate, întreceri artistice și mani
festări sportive. în parcul Palatului Pio
nierilor și la Snagov vor avea loc un 
carnaval și două serbări cîmpenești. în 
timpul vacanței, pentru elevii școlilor 
din Capitală vor fi organizate diferite 
activități cultural-educative dedicate 
celei de a XX-a aniversări a eliberării 
patriei.

Conserve 
din noua recoltă
BUCUREȘTI. La întreprinderea „Flora 

din Capitală a început în aceste zile 
campania de vară pentru fabricarea con
servelor de fructe ți legume. De la în
ceputul lunii iunie și pînă în prezent la 
unitatea „Filaret" s-au realizat circa 100 
tone produse din fructe : gemuri și com
poturi de căpșuni, dulceață de trandafiri, 
compot de cireșe etc. La unitatea „Gri
vița", unde se fabrică conserve de le
gume, producția s-a reluat numai de 
două zile. în acest răstimp s-au obținui 
primele tone de conserve de mazăre, din 
foi de viță și tarhon în saramură. în scurt 
timp își va relua activitatea și unitatea 
„Flora”, care în acest an a fost complei 
reuiilată cu instalații moderne (realizate 
în țară) pentru producția conservelor de 
mazăre și fasole. în acest an se prevede 
fabricarea cu circa 600 tone mai multe 
conserve de legume și fructe decît în 
1963. Va spori producția de conserve 
dietetice.

<.•

(Continuare în pag. IlI-a)
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Fabrica de aglomerare a minereurilor din cadrul Combinatului siderurgic Hunedoara
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Priveliștea din fotografia de mal 
sus este cu totul alta decît cea care 
ar fi fost surprinsă, pe exact ace
leași locuri, doar cu cîteva luni în 
urmă. Nu numai din pricina prefa
cerilor săvîrșite prin fireasca rotație 
a anotimpurilor. Un altfel de „ano
timp", adus de mîna omului, și-a pus 
pecetea pe vasta cîmpie.

Așa cum o vedeți, nimic nu pare 
s-o deosebească de oricare altă 
vatră a recoltelor de porumb și 
floarea-soarelui. Obișnuitul mecani
zator la volan, obișnuita prașilă me
canică din calendarul muncilor a- 
gricole de la început de iunie. Cu 
niște luni în urmă, însă, fotografia 
luată aici n-ar fi înregistrat geome
tria tarlalelor bine îngrijite, ci ima
ginea dezordonată a unor ochiuri de 
apă, sălcii gîrbovite, stufărișuri și, 
poate, în locul tractorului, o barcă 
pescărească. Acum, cînd fotorepor
terul s-a aplecat asupra tulpinilor 
de porumb, el a descoperit la rădă
cina lor scoici și melci. Dar surpri
za lui n-a fost mai mare decît a pă
sărilor migratoare: revenind astă 
primăvară la vechile cuiburi, ele au 
descoperit, dezorientate, un cu totul 
alt peisaj.

Unde se află, și ce fel de pămîn
turi sînt acestea de o atît de rapidă 
și interesantă prefacere ?

Ne-am oprit întîi la Trustul Gostat 
Călărași. Fără o prealabilă recu
noaștere a terenului pe hartă, era 
cutezător să te avînți în lumea celor 
mai tinere pămînturi. Am urmărit 
contururile celor două întinse incin
te îndiguite, mărginite într-o parte de 
apele Dunării și ale brațului Borcea. 
Diguri de zeci de kilometri lungime 
au smuls acest șovăielnic teritoriu 
de sub domnia fluviului străbătut de 
mîniile sale primăvăratice. Iată, așa
dar; salvată această fîșie de luncă, 
intrată în circuitul primei recolte, 
iată împlinindu-se astfel un vis mai 
vechi al dunărenilor. Ceea ce ur
măream pe hartă, zona aceasta re- 
strînsă, este doar o parte dintr-un 
plan mai vast : punerea în valoare 
a pămînturilor din Lunca Dunării, 
care se încadrează în ansamblul de 
măsuri luate de partid pentru dez
voltarea intensivă și multilaterală a 
producției agricole.

Boianu-Sticleanu și Gura Borcel- 
Călărași-Răul : două incinte cu peste 
18 000 de hectare însămînțate, din
tre care multe, pentru întîia oară, au 
simțit dulcele gust al fertilizării. Noi
le pămînturi, scoase din letargie, 
și-au pus iscălitura pe actul de naș
tere a trei gospodării agricole

stat : Cacomeanca, Ciocănești șl Di
chiseai. Pe urmele a ceea ce nu era 
și este, pe urmele celei dintîi recol
te, ne-am hotărît să îndreptăm 
„Gaz"-ul spre pămînturile celui mai 
mare dintre aceste gostaturi. La se
diul din Cacomeanca, mirosind a 
proaspăt, ne-au întîmpinat în prag 
plopi tineri. Simbolică prezență, 
dacă ne gîndim că plopii au fost nu 
de mult aduși din baltă : trofee, par
că, ale izbînzii asupra pămînturilor 
cucerite.

Tăiem în lung și-n lat întinderile 
ce se topesc la orizont, în aburul a- 
cela tremurător •— răsuflare vărati
că a cîmpiei. Crescute pînă la ge
nunchi, porumbul și floarea-soare- 
lui, aliniate în șiruri drepte, mustind 
de sevă, dau certificat muncii tăcu
te cu sîrguință și pricepere. Că
lăuza noastră, directorul gostatului, 
Nicolae Ciortan, om cu mulți ani de 
experiență, ne spune :

— Terenul ăsta de baltă e supe
rior celui din cîmp. Așteptăm o re
coltă sporită la hectar față de gosta
turile din terasă. Dar ne-am și ținut 
de capul lui... Astă primăvară am 
discuit de cîte două-trei ori întrea
ga suprafață. Știți, pregătirea patu
lui germinativ. Am fost și dotați : 
133 de tractoare de ultimul tip. La 
casă nouă, mecanizare nouă. Ei, și 
pe urmă am început să-1 hrănim. 
Cură de îngrășăminte: superfosfați 
de la Năvodari, azotoase de la Roz- 
nov. Cum scrie la carte. Agricultură 
intensivă. Două prașile manuale, 
alte două — mecanice. L-am tra
tat și cu ierbicide, că pe la noi bu
ruiana e vicleană: s-a deprins de pe 
timpul bălții să scoată capul cu în
drăzneală.

Vorbele directorului, prinse în 
goana mașinii, sînt cel mai exact 
comentariu la secvențele tarlalelor 
ce ni se perindă prin fața ochilor. 
Ca o scurtă dar condensată istorie 
a felului cum planuri înțelepte au 
preschimbat într-un atît de scurt 
răstimp pămînturi amorțite într-o îm
părăție a rodniciei.

Desfășurăm filmul îndărăt. Reve
dem aceleași pămînturi în toamna 
care a trecut, asaltate pe un front 
larg de screpere și buldozere, de 
gredere și excavatoare, de drage și 
dragline. Sînt aici, pînă spre zariștea 
joasă a Dunării, pînă la linia fumu
rie a zăvoaielor, peste 5000 de hec
tare astfel cucerite. Fiecare hectar, 
cu ai săi zece mii de metri pătrați, 
iar fiecare metru cu episodul său 
de luptă. „Unitatea de încleștare", ca 
să-i spunem așa, a constituit-o toc-

mal acest metru pătrat. De pe fleca
re trebuia smuls cîte un ciot bătrîn, 
secat un ochi de apă, tuns un pîlc 
de stufăriș; în sfîrșit, dezrădăcinată 
încăpățînarea stihiei. Imaginea me
canizatorilor care au învins stihia o 
vedem, acum, reflectată în chipul 
bărbaților tineri de la volanul „Uni
versalelor", ajutînd, prin cuțitul cul
tivatoarelor, la creșterea spornică a 
recoltei. Te Impresionează conti
nuitatea mașinii (de la buldozerul și 
draglina de ieri, la tractorul de 
azi), șirul operațiunilor mecanizate, 
gîndite „în lanț", la nivelul unei a- 
griculturi moderne.

O pornim pe jos prin tarlaua de 
porumb, ca să-i cunoaștem pe cîțiva 
dintre mecanizatorii care situează 
brigada lui Petre Deliu la loc fruntaș. 
Pășim cu grijă printre rînduri, în 
urma cultivatorului, și interviul se 
înfiripă în mers. Vasile Zărnescu 
are treizeci de ani și aproape o trei
me din ei i-a trăit ca tractorist. E 
unul din cei mai vechi, dacă se poa
te spune așa, lucrători ai tînărului 
gostat. „Universalul-651* pe care-1 
călărește, acoperind zilnic cu el 15 
hectare, treabă făcută serios șl cu 
răspundere, a sosit abia de o lună 
din uzină. Lucruri asemănătoare în 
ceea ce privește grija lor față de 
prima recoltă ne spun și alți meca
nizatori întîlniți în drum : Ion Dra- 
gomir, Gheorghe Vișan, Constantin 
Jugureanu. Sînt, în brigadă, unspre
zece tractoriști : acoperă peste 700 
de hectare.

Aplecat la rădăcina unei tulpini 
de porumb (control de calitate 1), îl 
întîlnim pe brigadierul Deliu. O față 
arsă, asprită de vînturi. Ochi în- 
guști, de culoarea oțelului. Aproa
pe n-avem ce să-1 mai întrebăm : 
cum s-a muncit și se muncește în 
brigadă, se vede de jur-împrejur. 
O mărturisesc culturile. Văzîndu-1 
mai în vîrstă, vrem să aflăm de la 
el dacă pămînturile acestea n-au 
cumva vreo legendă, vreo poveste a 
lor, vreun ecou în folclor...

— Cum să nu aibă 1 se înveseleș
te Deliu. Uite povestea lor: dacă le 
muncești bine, produc bine. Asta ne 
spun ele. Nicăieri poate ca aici, în 
astă baltă a noastră, nu se adeve
rește vorba că omul face locul.

Ne-am strecurat încetișor în buzu
nare niște cochilii de scoici și melci 
și ne-am continuat, de-a lungul di
gului, avancronica recoltei din lunca 
renăscută.

Victor VlNTU 
Florea CEAUSESCU

congo Acțiunile 
râsculaților iau amploare

★
TIMIȘOARA (coresp. „Scînfeii”). — Și 

la Fabrica de conserve „Frucius" din Ti
mișoara a început producția de conserve 
din noua recoltă de mazăre și căpșuni. în 
acest an, colectivul de aici va realiza o 
producție care va depăși cu 14 milioane 

și borcane de conserve pe cea din 
trecut.

Se stivuiesc primele borcane cu 
dulcețuri realizate in acest sezon la 

„Flora".

Potrivit ultimelor știri, orașul Leo
poldville, capitala Republicii Congo, 
este izolat de restul țării ca urmare 
a acțiunilor detașamentelor de răs- 
culați. Comunicațiile feroviare și ru
tiere cu restul țării sînt întrerupte. 
Intr-o declarație a secretarului ge
neral al Consiliului național de eli
berare se arată că lupta armată s-a 
extins din provinciile Kwilu, Kiwu și 
Kwango și asupra provinciei Kasai, 
în Katanga de nord au fost reluate 
operațiunile militare.

Consiliul de Securitate « adoptat 
o rezoluție prin care se cere guver-

O nouă promoție 
de piloți

curînd, după susținerea exa-De
menelor și probelor practice, o nouă 
promoție de piloți și-a început ac
tivitatea în cadrul aerobazelor uti
litare din țară. înzestrarea între- 
prindërii de transporturi aeriene ci
vile „Tarom“ cu nave moderne de 
viteze și capacități sporite, creșterea 
traficului intern și extern de călători 
a făcut necesară calificarea unui 
număr tot mai mare de piloți, radio- 
telegrafișți și mecanici de bord, 
în scopul însușirii temeinice a 
problemelor privind navigația ae
riană, aparatele de zbor, meteoro
logia și alte materii de specialitate, 
cursurile au fost predate de cadre 
didactice cu o înaltă, calificare. An
trenamentele de zbor,'„ș-au desfășu
rat pe cele mai moderne tipuri de a- 
vioane cu care este dotată aviația 
noastră utilitară. (Agerpres)

nulul Republicii Sud-Africane să în
ceteze procesul intentat lui Nelson 
Mandela și altor conducători afri
cani, să elibereze deținuțil politici 
arestați pentru opoziția manifestată 
față de politica de apartheid.

La Londra s-a deschis conferința 
pentru viitorul constituțional al Fe
derației Arabiei de sud, la care par
ticipă sultani, emiri, șeici și miniștri 
ai celor 14 state componente ale 
federației.

Președintele Ciprului, Makarios, 
l-a însărcinat pe ministrul de ex
terne, Kyprianu, să ceară convoca
rea de urgență a Consiliului de 
Securitate pentru a lua în discuție 
atitudinea Turciei față de Cipru.

Șefa DESPRE LINIȘTEA ORAȘULUI
De cîțiva ani, în imediata apro

piere <ț clădirilor în care locuim a 
fost instalat atelierul de forjă al 
I.T.B. Tot de atunci au început și 
neplăcerile pentru noi. De la orele 
6 dimineața și pînă la orele 22 
dinspre atelier se aude un zgomot 
greu de suportat. Unii dintre noi 
lucrează în schimbul de noapte și 
ar trebui să se odihnească. Dar 
cum să te odihnești cu bubuiturile 
și vibrațiile produse de atelierul de 
forjă? In repetate rînduri am in
tervenit la Direcția atelierelor 
centrale I.T.B. pentru a muta acest 
atelier de forjă sau pentru a în
treprinde ceva în vederea micșoră
rii zgomotelor. Nu s-a făcut însă 
nimic pînă în prezent.

imobi- 
din str.

Un grup de locatari ai 
lelor nr. 42, 44, 46 și 48 
Pîrgari, raionul 1 Mal.

Nota redacției. Seslzăr’ 
tulburarea liniștii cetățenilor am

despre

primit și din alte raioane ale Ca
pitalei. Locatarii străzii 6 Martie 
din raionul Grivița Roșie au mari 
neplăceri cauzate de vecinătatea 
autogării I.R.T.A.-Grivița Roșie. 
„Din toate străzile ce întretaie Bd. 
Bucureștii Noi, str. 6 Martie era 
considerată cea mai frumoasă și 
mai liniștită. După ce au fost fi
xate aci două stații cap de linie, 
strada a căpătat un aspect de iar
maroc. Despre liniște în timpul zi
lei, spun semnatarii scrisorii, nici 
nu se mai poate vorbi ; prin a- 
probarea dată pentru înființarea a- 
cestor stații li s-a răpit locatarilor 
și liniștea nopții, Pe la 4 diminea
ța, șoferii ambalează motoarele de 
zornăie geamurile caselor. Cine se 
mai poate odihni în asemenea con
diții?“

Intr-o altă scrisoare, cititorul I. 
Vrancu ne arată că locatarii blocu
lui 53 din str. Glinka sînt deran-

jați ziua și noaptea de descărcarea 
mărfurilor aduse pentru complexul 
comercial care funcționează aici. 
Treaba s-ar putea desfășura în li
niște, dar nu există nici un fel de 
grijă pentru acest lucru. Locatarii 
străzilor din jurul autobazei I.T.B. 
Floreasca sînt deranjați de zgomo
tele motoarelor și de gălăgia fă
cută de șoferi cînd vin să gareze 
mașinile. Deși s-a stabilit precis 
locul de intrare și de ieșire al 
autobuzelor din garaj, acest lu
cru nu se respectă. Uneori, între o- 
rele 24 și 2,30 pe calea Floreasca 
vezi 30—40 de autobuze așteptîn- 
du-și „sub presiune“, rîndul la 
spălare și garare.

Așa cum s-a pus capăt clacsona- 
tului în oraș, Sfatul popular al Ca
pitalei, Direcția Miliției, conduce
rile întreprinderilor ar putea lua 
măsuri adecvate și pentru înlătu
rarea unor asemenea surse de zgo
mote.
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In cadrul sesiunii științifice organizate de Academia R, P. Romine și de 
Uniunea Scriitorilor cu pritejul comemorării a 75 de ani-de la WOartea lui Mihail 
Eminescu, au ținut comunicări asupra operei poetului academicieni, scriitori, isto
rici și critici literari. Publicăm, în formă prescurtată, unele din 'domunicările pre
zentate, printre care și aceea a regretatului academician Tudor Viànti^
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Creator
romirré literare

Rolul lui Eminescu în dezvoltarea limbii 
romine literare a fost de o importantă 
covîrșitoare. Scriitorul a restructurat din 
temelii expresia poetică romînească, de- 
barasînd-o de conventionalism și artifi
cialitate. El a fost acela care a suprimat 
în poezia romînă deosebirea între ter
menii poetici și termenii obiçnuifi ai lim
bii comune. In acest sens, el a conferit 
valoare expresivă unor cuvinte și expre
sii pe care nimeni, înaintea lui, nu s-a 
gîndit să le introducă în poezie. Conștient 
de necesitatea de a-și făuri o limbă bo
gată și expresivă, Eminescu s-a adresat 
izvoarelor vechi și noi. El a depus o 
muncă enormă în această direcfie, cerce- 
tînd textele vechi, din care își formase o 
colecfie proprie. Secretul arfei lui Emi
nescu stă în însușirea desăvîrșită a ma
terialului folcloric și a stilului poeziei 
populare care, trecut prin sensibilitatea 
lui artistică, capătă forma imprimată de 
personalitatea sa.

Eminescu se adresează limbii vechi și 
limbii vorbite ; el integrează în creajia 
sa un mare număr de neologisme. Sin
teza acestor elemente, într-o formulă 
personală — iată esenfa limbajului poe
tic eminescian.

Eminescu întrebuințează în poeziile 
sale un mare număr de cuvinte și expre
sii din limba vorbită (adesea regiona
lisme moldovenești), care pînă la el nu 
făceau parte din vocabularul poetic sau 
cărora el cel dintti le-a dat o întrebuin
țare potrivită, sau o serie de cuvinte care 
aveau curs în limba veche și nu mai cir
culă astăzi, sau al căror înțeles diferă de 
cel de astăzi.

în poeziile sale din finerefe, cînd poe
tul nu e încă stăpîn pe toate mijloacele 
de expresie și dibuie, în căutarea expre
siei juste, el întrebuințează, ca și contem
poranii săi, o serie de neologisme, dintre 
care unele nu au rămas în limba literară, 
iar altele au fost acceptate în forme 
schimbate. în perioada maturității sale, 
neologismele sini perfect adaptate ma
terialului de limbă. Eminescu, după cum 
s-a observat, alătură neologismul de un 
termen existent în limbă, încorporîndu-l, 
astfel, în tezaurul limbii romîne.

Formarea stilului artistic al lui Emi
nescu trebuie urmărită de la primele sale 
poezii, publicate în „Familia“, începînd 
cu anul 1866. Debutul scriitorului are loc 
într-un moment cînd poezia romînească, 
deși cultiva temele generale ale roman
tismului, rămînea încă tributară, pe plan 
stilistic, expresiei poetice clasice. Notele 
romantice, prezente în stilul poetic al 
epocii, sînt însă puternic concurate de 
reminiscențele clasice. Pecetea lăsată de 
această poezie asupra stilului artistic al 
lui Eminescu a fost puternică. Emancipa
rea scriitorului de sub tutela școlii poe
tice a timpului a cerut îndelungate efor
turi, la sfîrșitul cărora expresia poetică 
eminesciană ne apare în întreaga ei ori
ginalitate.

Spre 1870, poetul începe să fie atras 
de marile teme ale romantismului. O- 
rientarea aceasta avea să fie din ce în ce 
mai hofărîtă în anii următori și ea nu a

Acad. Al. ROSETTI

rămas fără consecințe pentru expresia 
poetică a lui Eminescu. Adjectivul sensi
bil, pictural, începe să fie întîlnit cu o 
frecvență din ce în ce mai mare.

Ca toți romanticii, Eminescu cultivă 
acum din plin antiteza. Opoziția violentă 
între termeni denumind noțiuni antitetice 
este prezentă pînă și în titlurile poezii-

t

ȘTEFAN LUCHIAN
lor sale (Venere și Madonă, împărat și 
proletar, Înger și demon). Poetul se fo
losește acum, într-o măsură din ce în ce 
mai mare, de funcția sensibilizatoare a 
comparației ; el caută termenul concret 
care să fie echivalentul plastic și particu
lar al obiectului comparat. Direcția în 
care se îndreaptă, pe linie stilistică, Emi
nescu după 1870, nu este greu de sesi
zat. El parcurge drumul de la abstractul 
clasic ia concretul romantic și ajunge în 
cele din urmă la țintă, chiar dacă e în- 
tîrziat de unele ezitări și contradicții. Și 

în privința metaforei înregistrăm aceeași 
orientare spre imagine^ sensibilă, parti
culară. Metaforele lui Eminescu sînt de o 
bogăție și de o plasticitate neîntîlnite 
pînă la el în poezia romînească.

In faza finală a activității sale, spre 
1880, Eminescu își clasicizează expresia 
poetică. Oricît de realizate ar fi fost, din 
punct de vedere artistic, epitetele, meta
forele și comparațiile încărcau uneori 
prea mult expunerea autorului și lucrul 
acesta e vizibil mai ales în postume și în

Portretul Iui Mihail Eminescu (Schiță)
proza artistică (chiar în Cezara, publicată 
în 1876). Pornită ca o reacțiune împo
triva abundenței de imagini și culoare a 
epocii precedente, această „scuturare a 
podoabelor", cum o numea Tudor 
Vianu, nu trebuie înțeleasă ca o re
nunțare la cîștigurile apreciabile pe care 
stilul poetic al lui Eminescu le realizase 
pînă atunci. E vorba de o diminuare nu
merică a unor procedee figurative și de 
o transformare a substanței lor expresive.

Evoluția stilului artistic al lui Eminescu 
oglindește continua adaptare a mijloace

S C ÎVN T E I A

lor de expresie la conținutul de idei al 
poeziilor. Pentru a realiza armonia ver
surilor sale, Eminescu aduce corectăr-i 
(sau retușări) materiei rebele ; el preferă 
să spargă tiparele corectitudinii, decît să 
sacrifice ideea. De aici licențele și .'„in
corectitudinile“ poeziei sale de tinerețe. 
Exemple ale acestei continui potriviri a 
formei la fond se pot găsi în toate as
pectele" versificației eminesciene.

Armonia eminesciană se face auzită 
mai ales în poezia de maturitate. Acum, 
renunțînd la ornamentele sclipitoare, poe
tul eliberează rezervele muzicale ale su
netelor și ale grupurilor de sunete. Emi
nescu valorifică cu o măiestrie inegala
bilă yirtualităfile estetice ale limbii ro
mîne, folosind în acest scop fonetisme 
luate din toate graiurile. Efecte remarca
bile obține din folosirea unor fonetisme 
moldovenești.

Limba lui Eminescu este limba comună 
vorbită de anturajul său, îmbogățită prin 
lecturi și prin cunoașterea graiului viu 
din toate provinciile romîneșfi și trecută 
prin creierul șf sensibilitatea poetului ge
nial care, alegînd materialele cele mai 
potrivite și, printre ele, neologismele ne
cesare expresiei poetice, le-a dat o formă 
care reprezintă o selectare a elemente
lor vechi și noi, o culme a limbii lite
raturii artistice. Eminescu diferă profund 
de contemporanii și antecesorii săi prin 
felul particular în .care a valorificat te
zaurul limbii vechi și contemporane. Ele
mente arhaice se întîlnesc și în opera al
tor scriitori din secolul trecut. în toate 
cazurile, arhaizarea era exterioară ; ter
menul învechit avea menirea să evoce 
epoci trecute, să contribuie la fixarea cu
lorii istorice. Eminescu folosește și el un 
număr de cuvinte ieșite din uzul curent 
al limbii, dar în scrisul său locul prepon
derent îl dețin nu elementele lexicale, ci 
fonetismele și formele arhaice, dintre 
care o mare parte se găseau în circula
ție locală în graiuri. Arhaismele și regio
nalismele sînf integrate organic în țesă
tura intimă a limbii poetice. O măiestrie 
incontestabilă dovedește poetul în folo
sirea elementelor regionale. Fonetisme 
sau forme care la Negruzzi sau Alecsan- 
dri își păstrau caracterul regional (mol
dovenesc), inserate în versul lui Eminescu 
își pierd caracterul particular și se inte
grează perfect în expresia po.efică. Se
lecția și sinteza elementelor de con
strucție întrebuințate de scriitor, în opera 
sa literară, au fost în permanență subor
donate unui scop superior : crearea unui 
instrument de exprimare artistică, capa
bil să redea în forme desăvîrșite întregul 
fond al ideilor și sentimentelor sale.

în evoluția stilului poetic romînesc, 
Eminescu contează drept cel mai însem
nat deschizător de drumuri. El a conti
nuat și a dus la desăvîrșire eforturile de
puse de predecesori pentru crearea unei 
limbi artistice. în același timp, el a 
lărgit granițele stilului artistic ‘al limbii 
literare și i-a dat caracteristicile geniu
lui său.

Evoluția stilului lui Eminescu urmează, 
în linii mari, sensul de dezvoltare al o- 
perei sale poetice. Tributar expresiei cla
sice în poeziile de tinerețe, poetul a- 
junge să cultive apoi particularul și con
cretul romantic, într-o mare bogăție a 
imaginii artistice. în epoca maturității, 
stilul eminescian se convertește într-un 
clasicism de structură personală, în care 
valorile abstracte și cele concrete sînt 
armonizate într-o formulă de fericit echi
libru, iar virfualifăfile expresive ale lim
bii sînt valorificate cu o măiestrie încă 
neînfîlnifă în poezia romînească.

AL CIUCURENCU

Poetul și vremea noastră
Vremea socialistă, prin preocuparea 

statornică și (ucidă de a crea o cultură 
nouă, fructificînd toate cuceririle prețioa
se ale epocilor precedente, participă mai 
activ și mal susținut ca oricare alta la 
afirmarea unor valori latente ale operei 
chiar după dispariția creatorului ei.

Oamenii muncii l-au simțit pe Emi
nescu de la început și cu atît mai mult 
îl simt astăzi ca poet al lor. Cel ce a dat 
expresie atît de viguroasă patriotismului 
și revoltei sociale în vehementele Scri
sori, cel care a prins în versurile nepieri
toare din poezia împărat și proletar sen
tințe poetice scumpe exploataților de 
pretutindeni, făcîndu-le să răsune ca niște 
dureri ale propriei lor vieți, poetul acesta 
era și va rămîne pentru totdeauna un cîn- 
tăref al poporului. Acum cînd în patria 
noastră sub conducerea partidului a fost 
zdrobită orînduiala cea crudă și nedreap
tă, muncitorimea regăsește în versurile 
marelui poet ecouri dintr-o experiență a- 
mară a propriei ei existențe. Aliat cu ea 
pe vremuri în suferință, poetul continuă 
să fie viu în sufletul ei, în epoca împli
nirii visurilor întregului popor.

Continuînd și dezvoltînd pe o treaptă 
ideologică superioară cele mai bune tra
diții ale criticii și istoriei literare progre
siste, vremea noastră socialistă a relevat 
valori noi în creația eminesciană, stator
nicind personalitatea poetului pe coordo
natele ei reale, obiectiv istorice, însușin- 
du-și-l mal intim și mal structural.

Nu poate fi astăzi vorba numai de o 
simplă interpretare critică ci de o co
respondență profundă, organică, între 
spiritul epocii noastre și marile valorai spi
rituale din creația eminesciană. Regimul 
socialist a creat un spațiu istoric, social 
și moral în care universul de simțiri și 
gînduri al lui Eminescu se amplifică sen
sibil, capătă contururi mai apăsate și 
vorbește mai răspicat unui om întreg, li
ber și armonios, bogat sufletește, cu un 
larg orizont filozofic și cultural. Eminescu 
a exprimat aspirația spre împlinirea dem
nă a omului, spre o etică a sentimentelor 
întregi, pline, descătușate din meschină
rie și prejudecăți, iar vremea noastră so
cialistă a creat condițiile obiective pentru 
realizarea acestor aspirații generoase.

Eliberînd poporul de exploatare și asu
prire, socialismul a eliberat totodată pe 
poetul nostru național din „cercul" cu a- 
devărat „strimt" al unei lumi care nu-l 
înțelegea și l-a redat integral celor cărora 
le aparține organic. Teoria leninistă a 
moștenirii literare, grija permanentă a 

partidului pentru valorificarea științifică a 
trecutului nostru cultural au prilejuit exe- 
geților de azi ai lui Eminescu o judecată 
de valoare sigură, obiectivă, bazată pe 
explorarea intensă și variată a unor zone 
din creația poetului mai puțin cercetate.

Vremea noastră socialistă vede în Emi
nescu personalitatea cea mai profundă, 
mai complexă și mai impunătoare din în
treaga literatură romînă. 11 simțim înfrăți* 
cu autorul doinelor și al baladelor de la 
noi, și-l vedem totodată vecin de tîmplă 
cu cele mai înalte expresii lirice ale uma
nității.

Oricine parcurge opera lui Eminescu 
remarcă ușor faptul că autorul ei face 
parte din acea categorie de scriitori care 
vin de demult și de departe, din adîncu- 
rile înnegurate ale istoriei unui popor 
proiectînd cu forța geniului clipa trecătoa
re în veșnicie și nemurire, luminînd adînc 
în viitor istoria colectivității care i-a creat. 
El întruchipează trăsăturile cele mai ca
racteristice și mai statornice ale poporu
lui nostru : omenia, puterea de muncă și 
capacitatea creatoare, dragostea de fru
mos și adevăr, sentimentul echității socia
le, patriotismul profund șl simplu. El a 
exprimat în versurile sale întregul univers 
sufletesc al oamenilor de pe aceste pla
iuri : înclinarea spre meditație și reflec
ție, sentimentul acut al naturii care simte 
și gîndește ca omul, dorul și jalea, simțul 
umorului, ura față de asupritori și exploa
tatori, setea de iubire curată care arde 
cu o intensitate unică în sufletul lui Hy
perion.

A evocat ca nimeni altul în versuri tul
burătoare de un fierbinte patriotism ca a- 
cela din Scrisoarea III trecutul glorios al 
poporului romîn, care apărîndu-și „sără
cia și nevoile" în ciuda tuturor vicisitudi
nilor istoriei, a știut să-și păstreze cu 
demnitate ființa națională și graiul din 
bătrîni. El a ridicat limba poetică romî
nească pe culmi nebănuite, imprimîndu-și 
uimitoarea lui personalitate în fiecare ar
ticulație a ei. Rostim și azi cuvintele cu 
sentimentul sporului de expresivitate pe 
care li l-a dat Eminescu. Chiar vorbele 
atît de obișnuite: lună, creștet, noroc, ne
noroc, vreme, codru, gînduri, rinduri, far
mec, dulce, val și altele au împrumutat 
ceva din vraja stilului eminescian. în ar
monia gravă și vrăjită a limbajului său 
poetic el a exprimat și pentru noi în
treaga gamă de sentimente a sufletului 
omenesc de la farmecul curat al copilă
riei și setea de viață, brăzdată adesea de 
fulgerele durerii, de la aspirații luminoase

Ilustrație Ia „Făt-Frumos din tel”

și căderi triste, la taina neliniștitoare • 
morfil. A recreat în armonii de o muzica
litate desăvîrșită frumusețile naturii pa
triei, proiectînd cu rezonanțe prelungi pe 
spații cosmice dealurile moldovene în 
melancolia serii, lăsînd marea cu corăbiile 
ei să sugereze curgerea ireversibilă șl 
fără margini a timpului.

Pentru noi natura poartă în ea o parte 
din sufletul lui Eminescu. La noi — se 
poate spune acum că luna răsare ca-n 
Eminescu: „liniștit și fremurînd .In ape* 
sau „ca o vatră de jăratec luminînd stră
vechii codri...” ; ploaia florilor de tel, 
peste creștetele îndrăgostiților, cade în
totdeauna pentru noi dulce- ca-n Lucea
fărul lui Eminescu.

Printr-un contact îndelung șl firesc cu 
folclorul șl cu viața lucrătorilor pămîn- 
tului, Eminescu a intuit vibrațiile sufle
tești ale poporului său așa cum s-au 
fixat ele în speciile lirice ale creației 
anonime.

Sinteză strălucită a valorilor folclorice, 
lingvistice și literare, din trecutul nos
tru, opera eminesciană este totodată un 
punct înalt de pornire pentru cultura ro
mînească de astăzi, care se dezvoltă în 
spiritul celor mai bune tradiții ale lite
raturii naționale și universale.

în procesul de valorificare a moștenirii 
culturale, Eminescu ocupă locul de 
frunte, păfrunzînd tot mai adînc înșele 
mai largi mase de cititori. Căci rev 
fia culturală de la noi a prilejuit nepo
ților celor ce au zis prima dată doinei — 
doină și dorului — dor, plîngîndu-și 
amarul vieții în fluier șl frunză de fag, 
pentru a dispărea apoi în neguri și ui
tare, a prilejuit nepoților acelor oameni 
să se bucure din plin de valorile artei.

Regăsindu-se și azi în creația sa, cel 
mulfi îi înalță lui Eminescu în propriul 
lor suflet un monument mai trainic decît 
bronzul. Eminescu crește acum cu noi și 
noi creștem cu el. Astăzi cînd la noi : 
„Tot ce respiră-i liber, a tuturor e lu
mea, / Dreptatea, libertatea, nu sînt nu
mai un nume / Ci-aievea s-a serbat”, cum 
visa el, îmi vine-n minte o strofă din 1866, 
în care poetul, aflat în străinătate, scria 
cu acel statornic și cald patriotism : „Da I 
Da I Aș fi ferice, de-aș fi încă o dată / în 
patria-mi iubită, în locul meu natal, / Să 
pot a binezice cu mintea-nflăcărată I Vi
sările juniei, visări de-un ideal“.

Eminescu este astăzi în patria iubită, 
este în inima poporului său.

I. D. BĂLAN

întinderea răsunetului dobîndit, în 
momentul de față, de comemorarea 
lui Mihail Eminescu, cu prilejul îm
plinirii a trei sferturi de veac de la 
trecerea lui dincolo de pragul din 
urmă al vieții sale, mărturisește 
despre însemnătatea operei lui pen
tru toți romînii care trăiesc astăzi. 
Cine vorbește despre însemnătatea 
națională a unui poet pare a dori să 
stabilească un paralelism cu un alt 
fel de însemnătate, pe care o aso
ciem cu un alt atribut, cu însemnăta
tea lui universală. Desigur, între cele 
două feluri ale valorii recunoscute 
unui creator de artă există o strînsă 
legătură, importanța lui națională al
cătuind temelia și substanța mesa
jului adresat de el lumii întregi. Nu 
se cunoaște cazul vreunei mari re
putații artistice universale care să 
nu încunune pe aceea obținută de un 
artist în patria lui și pentru poporul 
său. Străinătatea confirmă, lărgește 
și amplifică răsunetul unei opere, 
dar nu-l creează singură niciodată. 
Punctul de plecare al circulației 
mondiale a unei opere este totdeau
na patria creatorului ei și, mai 
înainte ca mesajul acestuia să fi 
găsit calea audienței celei mai largi, 
a trebuit ca el să fi vorbit cu puteri 
răscolitoare poporului său. Acesta 
este și cazul lui Mihail Eminescu, 
poet național și universal, după cum 
o arată răsunetul lui în țară și în 
străinătate, adînca simpatie cu care 
îi înconjurăm opera și îi venerăm 
amintirea, interesul trezit de el peste 
hotare, arătat de traducerile și stu
diile străine înmulțite de la o vreme 
încoace.

Eminescu are, pentru romîni, im
portanța atestată de atîtea manifes
tări ale conștiinței publice, mai întîi 
pentru faptul de a fi întrunit în opera 
sa principalele direcții ale culturii 
noastre în secolul al XIX-lea. Cînd, 
la începutul acestui secol, romînii au 
intrat în faza modernă a culturii lor, 
s-au căutat temeliile menite să-i 
acorde acesteia soliditate șl pers
pectivă. Deschiderea către izvoarele 
culturii moderne și apusene, mai ales 
către izvoarele romanice, ar fi putut 
degenera cu ușurință în simplu im
port cultural și în improvizație fără 
fundament. S-a simțit atunci nevoia 
Întăririi legăturilor cu întregul trecut 
al poporului și cu vechea lui cultură, 
pe care noua față trebuia s-o con
tinue, adaptînd-o la împrejurările 

sociale apărute între timp. Publica
rea cronicilor romîne de către Băl- 
cescu, Laurian și Kogălniceanu, a 
primelor documente de limbă veche 
și a studiilor în legătură cu ele în
treprinse de Cipariu, de Bariț, de 
Hașdeu, primele colecții de docu
mente istorice ale unui Papiu-Ilarian, 
întîile investigații ale vechilor mo
numente de artă și primele anchete 
arheologice ale unui Odobescu, 
adică întreaga mișcare de studii fi
lologice și istorice desfășurată la 
mijlocul secolului trecut și după a- 
ceastă dată răspundea nevoii gene
rale de a asigura noii faze de cul
tură fundamentul ei istoric.

Temeliile trebuiau căutate, însă, nu 
numai în actualizarea izvoarelor 
vechii culturi, dar și în aceea a cul
turii populare. Interesul pentru fol
clor, prezent printre preocupările 
unui Bălcescu și Alecu Russo, atin
ge un punct înalt al dezvoltării lui 
în vestita culegere a lui Alecsandri. 
Anecdotica populară și o parte în
tinsă a paremiologiei poporului ro
mîn sînt valorificate în scrierile lui 
Anton Pann. Pînă a ajunge la snoa
vele și poveștile lui Petre Ispirescu o 
întreagă literatură de adaptări men
ține cunoașterea cărților poporane, 
unele din ele provenite din secolele 
anterioare, altele introduse în circu
lația generală abia odată cu înce
putul noului secol, ca acelea ale lui 
Vasile Aaron și Ion Barac. Extinde
rea bazei populare a literaturii, ca și 
a temeliilor ei istorice, produce unele 
dintre curentele cele mai caracteris
tice ale secolului al XIX-lea, în aspi
rația lui de a așeza noua cultură pe 
un fundament adînc și întins.

Astfel asigurată în soliditatea ei, 
noua construcție putea adăposti oa
meni deschiși către toate izvoarele 
culturii universale, capabili să parti
cipe la cultura generală a timpului 
lor. încă din secolul al XVIII-lea, 
personalități ca acelea ale „ilumi
niștilor" ardeleni, un Samuil Micu, 
un Gheorghe Șincai, un Petru Maior, 
filologi și istorici pătrunși de me
todele mai noi ale cercetării, un 
Ion Budai-Deleanu, poet de mare 
forță, nutrit din izvoarele mai vechi 
și mai noi ale literaturii și ale filo
zofiei, fac impresia unor spirite mo
derne. Curentul se amplifică în se
colul următor,. înmulțind contactele 
scriitorilor cu sursele culturii 
veacului. Prin Ion Eliade-Rădu-

ÎNSEMNĂTATEA OPEREI EMINESCIENE
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lescu, prin Grigore Alexandrescu, 
prin Cezar Bolliac, prin Dimitrie Bo- 
lintineanu, literatura romînă intră în 
circuitul literaturii europene șl cu
rentele acesteia vor fi, de aci înainte, 
acelea ale literaturii noastre. Apar 
oameni cu vast orizont de cultură, ca 
Eliade, Bariț, Odobescu, Maiorescu, 
Hașdeu.

Toate curentele descrise mal sus 
nu rămîn simple manifestări difuze, 
ci ele se concretizează în creații du
rabile, de o mare valoare artistică 
sau științifică. Curentul istoric pro
duce nuvelistica lui Odobescu, inte
resul folcloristic se dezvoltă într-o 
parte însemnată a liricii lui Alecsan
dri, erudiția modernă determină pe 
Hașdeu.

Eminescu însuși se situează la 
confluența celor trei curente semna
late. Interesul operei lui provine nu 
numai din faptul de a le fi adus 
la o nouă rodnicie, dar de a le fi 
întrunit și de a le fi făcut fecunde 
pe toate împreună, prin legăturile 
care puteau fi stabilite între ele și 
prin acțiunea unora asupra celorlal
te. Cultura lui istorică și folclorică, 
filologică și lingvistică, literară și 
filozofică a putut fi depășită de 
vreunul dintre contemporanii sau 
urmașii lui. Ceea ce a rămas nede
pășit, în epocă și mai tîrziu, a fost 
multiplicitatea intereselor lui și pu
terea de sinteză care le-a grupat 
laolaltă în manifestarea de artă a 
celei mai bogate personalități a se
colului său în țara noastră. In opera 
lui retrăiesc, deopotrivă, trecutul 
istoric, realitatea populară, avîntul 
cugetării, dar nu ca niște tendințe 
separate, prezente în diferite părți ale 
operei și susceptibile de a fi disocia
te, ci ca un întreg solidar, înzestrat 
cu o expresivitate multiplă, dar totuși 
unitară, Eminescu este în același 
timp poetul istoric, popular și filo
zof al literaturii noastre. Iată primul 
motiv al însemnătății lui pentru noi, 
al marii lui însemnătăți naționale. 

Ajutat de o putere de creație, su
perioară oricăruia dintre contem
poranii lui, Eminescu a ajuns la re
zultate artistice pe care voi încerca 
să le definesc. Trebuie precizat, mai limba lui.r

întîi, stadiul atins de limba literară 
în poezia lui. Limba literară intrase 
în faza evoluției ei moderne încă 
înainte de Eminescu, prin îmbogăți
rea lexicului, datorită atît importu
lui de neologisme romanice, un re
zultat în care contribuția latiniștilor 
șl a lui Eliade nu trebuie deloc sub
apreciată, cît șl datorită folosirii cu
vintelor și expresiilor populare cu 
răsunet poetic, apoi prin fixarea for
melor și deci prin asigurarea corec
titudinii în vorbire, în fine prin în- 
mlădierea construcțiilor, prin limpe
zirea și simetrizarea lor, prin elimi
narea repetițiilor în frază. încă înain
te de mijlocul secolului al XIX-lea, 
Grigore Alexandrescu, Costache Ne
gruzzi, Alecsandri și alții se exprimă 
într-o limbă mai bogată, mal evoca
toare, mai clară și mai elegantă 
decît aceea pe care o foloseau 
scriitorii veacurilor precedente. Emi
nescu continuă aceste linii de direc
ție și le duce pînă la un punct 
înaintat al lor, nu numai pe fiecare 
în parte, dar pe toate împreună, în- 
tr-o sinteză plină de armonie, care 
a vorbit puternic contemporanilor. 
Marea impresie produsă de Emi
nescu, odată cu apariția formei ma
ture a exprimării lui, n-a fost în ulti
mul rînd o impresie lingvistică. Dar 
în aceasta, contemporanii recunoș
teau o posibilitate nouă a tuturor 
romînilor, pe aceea de a aparține 
obștei naționale șl populare, de a 
urca cu mintea pînă la problemele 
cele mai înalte și de a asimila cul
tura cea mai întinsă și cea mai a- 
dîncă. Cultura nu mai era . acum un 
mediu de înstrăinare, cum fusese, în 
diferite momente ale. timpului, pentru 
boierimea grecizată sau franțuzită. 
Ne găseam, de fapt, o dată cu Emi
nescu, într-un punct înaintat al asi
milării ei organice, acela care găsise 
posibilitățile coadaptării ei cu fondul 
național și popular.

însemnătatea dobîndită de Emi
nescu pentru toți romînii a fost sus- 

impresiile degajate din ținută și de

înzestrat cu acest instrument de 
limbă, Eminescu a fost în măsură de 
a exprima mai precis și mai mult 
din înfățișările lumii și din acelea 
ale închipuirii și ale simțirii ome
nești. Puterea de exprimare a limbii 
noastre a crescut considerabil o dată 
cu poezia lui. Nu se cuvine a coborî 

■ nicidecum însemnătatea contribuției 
poetice a unui Eliade, Alexandrescu, 
Bolintineanu, Alecsandri șl a tuturor 
poeților care, înainte de mijlocul 
veacului trecut și îndată după acest 
moment, au făcut să se dezvolte vir
tuțile expresive ale graiului nostru. 
Dar cînd, după lectura tuturor a- 
cestora, ajungem la aceea a poeziei 
eminesciene, este cu neputință a nu 
simți marele spor obținut de poet în 
puterea de evocare a lumii din afara 
și din lăuntrul omului. Se desface, 
citindu-1, pentru ochiul minții, un 
univers mai nuanțat, aspecte mai in
dividualizate ; sunetele naturii și în
fățișările ei văzute, peisajele, cerul, 
reflexele luminii, ne apar în forme 
neînregistrate mai înainte, asociate 
cu simțirea unui farmec netrăit pînă 
atunci, dar pe care îl vom regăsi 
mereu de aci înainte. Un mare poet 
dezvoltă puterea de percepție a în
tregului său popor și această putere 
a crescut pentru noi toți odată cu 
Eminescu. De asemenea, prin el am 
fost introduși într-o lume de simțiri 
mai calde, mai adînc legate de cen
trul reactiv al organizației noastre 
emotive. Cîntecul eminescian urcă 
din m’ări profunzimi ale simțirii și ne 
obligă pe noi să coborîm către ele. 
Confidența lui atît de călduroasă, 
sinceră și adevărată a provocat un 
act 'asemănător de mărturisire în 
toți 'cititorii lui și a fost atunci, în 
momentul în care cîntecul lui s-a fă
cut auzit mai întîi, ca o rupere de 
zăgazuri, ca o revărsare de ape 
mari, cum cititorii romîni nu mai trăi
seră înainte. Momentul eminescian a 
fost unul din cele mai însemnate în 
evoluția afectivă a poporului nostru.

A fost, cum am spus, un cap re
flexiv, o mare inteligență cercetă
toare. Mintea lui a pătruns pînă la 
fazele cele mai vechi din viața po

porului nostru, și-a reprezentat în
treaga lui dezvoltare pînă în momen
tul lui, ale cărui probleme le-a trăit 
cu o participare înflăcărată. A cu
prins cu mintea întreaga istorie a 
omenirii, experiențele succesive ale 
tuturor civilizațiilor, stabilind printre 
ele pe acelea ale vechilor daci, stră
bunii cei mai îndepărtați ai romîni
lor, recunoscînd mesajul lor ca pe o 
afirmare a drepturilor naturii față de 
corupția moravurilor în epoca finală 
a civilizațiilor antice. A mers cu pu
terea iscoditoare a minții lui încă 
mai departe, pînă la începuturile ne
guroase ale lumii și pînă la terme
nul lui final, cufundat, de asemenea, 
în ceață, în ceața viitorului. Poetul 
își ridică ochii spre zonele superioa
re, către cerul înstelat ; se afundă în 
zări, pe întinderile fără sfîrșit ale 
oceanelor, în adîncimile lui. Emi
nescu trăiește într-un univers de o 
vastitate în timp și spațiu, fără ase
mănare în modul de a-și reprezenta 
lumea al scriitorilor anteriori. Lumea 
s-a înzestrat cu dimensiunile infinitu
lui pentru cititorii lui Eminescu, din 
momentul primei revelații a operei lui 
și, de-atunci înainte, pentru fiecare 
nouă generație. In acest cadru extra
ordinar de lărgit s-au putut mani
festa alte spirite îndrăznețe, capabile 
să-și pună problemele fundamentale 
și să măsoare dimensiunile lumii. 
Desigur, nu se poate atribui unei 
singure opere, chiar uneia de însem
nătatea aceleia create de Eminescu, 
valoarea unei cauze unice a progre
selor culturii. Dar dacă aceste pro
grese au devenit evidente în epoca 
următoare lui, dacă întreaga noastră 
cultură a trecut într-o fază a ma
turității ei, prin îndrăzneala investi
gației și a reflecției, un rol de sea
mă trebuie recunoscut precedentului 
eminescian.

Personalitatea morală a lui Emi
nescu este pe măsura operei lăsate 
de el. Componentele caracterului 
său sînt patriotismul arzător, desă- 
vîrșita dezinteresare personală, iubi
rea adevărului, a studiului și a cer
cetării, scrupulul cel mai minuțios în 
întocmirea tuturor lucrărilor lui, așa 
cum îl arată imensul lui manuscris, 
mărturia unei vieți laborioase de în
vățat și de artist. Nimic n-a fost im
provizat în opera lui Eminescu ; totul 
a rezultat dintr-o aplicare tenace, 
răbdătoare și profundă asupra te
melor lui. In toate scrierile lui ne în- 

tîmpină caracterul unul om de 
o mare superioritate (etică, atașat 
prin credință sinceră de ideile sale, 
pe care le sprijină prin argumentele 
bine meditate ale rațiunii și le apără 
cu energia unui om întreg, devotat și 
pasionat. Există, printre ideile lui 
Eminescu, unele pe care nu le 
putem accepta astăzi. Au trecut d"; 
la moartea lui trei sferturi de secol 
și, în acest răstimp, omenirea s-a 
schimbat, au apărut noi puncte de 
vedere în considerarea lumii, pro
pria noastră orînduire a făcut un sa.lt 
atît de mare înainte, încît moment ' 
social și politic al lui Eminescu pa/e 
a aparține unui trecut destul de în
depărtat. Dar dacă, în împrejurări 
atît de schimbate, nu toate ideile lui 
mai pot fi ale noastre, firea omului 
și a scriitorului care le-a exprimat, 
veracitatea, consecvența, fermitatea 
lui, iubirea pentru poporul său din 
care toate aceste atitudini se înalță 
ca din rădăcina lor comună, carac
terul lui Eminescu ne inspiră cel mai 
adînc respect. <■

însemnătatea națională a operei 
lui Eminescu rezultă din faptul de a 
fi dat sinteza principalelor direcții de 
cultură ale veacului său, de a fi în
trunit în sine pe omul poporului său 
cu aspirațiile cele mai înalte ale 
culturii universale, de a fi dezvoltat 
limba literară pînă la punctul în 
care a putut deveni un instrument 
delicat și armonios al exprimării 
lumii, a simțirii și a cugetării, de a 
fi creat o operă poetică genială prin 
puterea ei de a evoca natura, dure
rile și bucuriile inimii omenești, 
grandoarea cosmică și neliniștile 
minții cercetătoare a omului, de a fi 
deschis zările cele mai largi ale 
lumii pentru întregul lui popor. A în
trunit toate aceste însușiri cu mani
festarea unui caracter pur și înalt, 
stabilind un exemplu uman. Toate 
popoarele își aleg printre gloriile 
panteonului lor național, pe aceia 
care le reprezintă mai bine : italienii 
pe Dante, englezii pe Shakespeare, 
francezii pe Voltaire, germanii pe 
Goethe, rușii pe Pușkin. Romînii îi 
deleagă lui Eminescu sarcina de a-i 
reprezenta în fața lumii întregi, 
fiindcă ei înșiși au dobîndit în opera 
lui conștiința însuflețitoare a trecutu
lui și a năzuințelor lor și le-a inspi
rat încrederea deplină în puterea lor 
de a îmbogăți, prin creație originală, 
cultura universală.
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Sănătatea plantelor BASFOISD PBESA STB.AIXA
® 8000 specii de ciuperci parazite ® Muzeul fitopatologie 

© Exemplare de plante bolnave de acum 100 de ani

Plantele, la fel ca orice organism viu, 
se pot îmbolnăvi. Uneori plantele nu 
mai înfloresc, nu mai produc semințe, 
sau fructul se înnegrește, putrezește. 
Cine e de vină ? O serie de paraziți — 
virusuri, bacterii, ciuperci — care pro
duc rîia neagră a cartofilor, cancerul 
bacterian al tomatelor, putregaiul bacte- 
rian al verzei, mana și făinarea vi
ței de vie, virozele solanaceelor, rapănul 
merilor și perilor, ruginile și tăciunii ce
realelor, ciuruirea frunzelor de sîmburoa- 
se, putregaiul capitulelor de floarea-soa- 
relui etc. Specialiștii afirmă că numărul 
bolilor la plante este de ordinul sutelor. 
Cunoașterea, prevenirea și combaterea 
lor au o mare importanță practică și con
stituie o preocupare a unor unități știin
țifice speciale, printre care și a Secției 
de fitopatologie și microbiologie a Insti
tutului de biologie „Traian Săvulescu” al 
Academiei R. P. Romîne. Cercetătorii 
care le studiază au obținut date însem
nate privind rezistența și imunitatea plan
telor, mișcarea în plante a substanțelor 
folosite pentru prevenirea și combaterea 
îmbolnăvirii și păstrarea în timp a pro
prietăților de către produsele rămase pa 
plantă după tratament.

Studiul diteriților agenți fitopatogeni 
presupune efectuarea unor experiențe 
complexe. Cercetătorii secției de fitopa- 
fologie și microbiologie dispun de o 
seră adaptată acestui scop. Boxe lumi
nate cu neon și înzestrate cu aparatură 
specială pentru reglarea temperaturii, 
umidității și aerisirii oferă condițiile ce
rute de experimentare. In orice anotimp 
al anului în aceste boxe se pot urmări 
în condiții controlate, dar foarte asemă
nătoare cu cele din cîmp, o serie de 
probleme privind pătrunderea, înmulțirea 
și efectul asupra plantei de cultură a a- 
cestor agenți patogeni. In prezent, în 
cea mai mare parte din seră au loc ex
periențe privind studiul diferitelor viru
suri ale plantelor, precum și problemele 
vătămărilor intime pe care paraziții le 
produc în plantele gazdă. Acestea au 
drept scop stabilirea însușirilor ce dau 
rezistență față de atacul paraziților.

Materialul vegetal bolnav, adunat în 
decursul anilor în cadrul muncii de cer
cetare pe teren și în laborator, se află 
prezentat într-un muzeu fitopatologie. El 
cuprinde, conservate în soluții speciale, 
peste 800 de probe de material vegetal 
atacat de diferite boli și dăunători. Pe 
stative, orînduite cu grijă, exponatele 
sînt prezentate pe grupe de plante — ce
reale, legume, plante industriale, pomi 
fructiferi, viță de vie etc. Sînt indicate 
denumirea populară și științifică a bolii, 
localitatea unde a fost semnalată și data

recoltării. Printre exponate sînt bogat re
prezentate probe cu diferite boli care au 
constituit obiectul unor cercetări detalia
te. Colecția este completată de planșe cu 
desene colorate înfățișînd plante atacate, 
probe de material bolnav etc. Prezentînd 
o imagine concretă a tuturor bolilor întîl- 
nite pînă în prezent la principalele plante 
de cultură și la cele spontane de pe teri
toriul țării noastre, muzeul este un ajutor 
prețios în munca de cercetare și didac
tică, pentru specialiști, profesori, studenți. 
El este vizitat, cu interes și de oaspeți de 
peste hotare.

Sînt numeroase ciupercile care produc 
îmbolnăvirea plantelor cultivate și spon
tane. 8 000 de specii parazite pe diferite 
plante gazdă se găsesc în ierbarul (Her
barium mycologicum romanicum) de 'a 
laboratorul de micologie. El cuprinde 
40 000 de exemplare ale unor plante de 
cultură și spontane din diferite regiuni 
ale țării, precum și din alte țări. 
Toate poartă urmele unor boli pro
vocate de ciuperci. Fișe speciale in
dică date cu privire la planta gazdă și le 
parazit. Colecția înființată în urmă cu 40 
de ani cuprinde, alături de materiale re
cent recoltate, unele a căror vechime e 
de aproape 100 de ani.

Ierbarul permite cercetătorilor, cadre
lor didactice, studenților să compare 
materialul găsit în țară și să stabilească 
dacă e vorba de un nou parazit sau de o 
nouă plantă gazdă. Pe baza materiaielor 
adunate se efectuează studii sistematice 
pentru precizarea înrudirii dintre diferitele 
specii de ciuperci. Anual se publică fasci
cole care cuprind cîte 50 de probe de 
material bolriav. Ele sînt expediate în 
străinătate la peste 60 de laboratoare.

Nu-I ușor să te descurci în mulțimea 
bolilor și determinarea paraziților care le 
cauzează. In ajutorul cercetărilor vine 
un adevărat centru documentar — o bi
bliotecă cu 5 500 lucrări de fitopafolo- 
gie, microbiologie și alte discipline înru
dite, în diverse limbi. Se găsesc aici o 
serie de colecții unice, cărți rare — de- 
terminafoare sau tratate — din domeniul 
micologiei, bacteriologiei, virologiei ve
getale. Pot fi consultate colecții com
plete ale celor mai importante periodice 
în domeniul fitopatologiei ce apar în în
treaga lume. Fondul de cărți este îmbo
gățit în permanență cu cele mai noi lu
crări. Biblioteca întreține legături de 
schimb cu peste 200 unități de cercetare 
similare și specialiști din diverse țări. Ea 
dispune și de peste 15 000 extrase din lu
crări de specialitate primite din străină
tate. >

R. ÂRDELEANU

a ministrului afacerilor
”x- \ O

Prim-vicepreședinteie» Consiliului 
de Miniștri,. Gheorghei||spostol, a pri-, 
mit miercuri dimineațâȘpe ministrul 
afacerilor 'eterne al;?RÎ P. Ungare, 
Peter Janos, care fa< !̂^Șo vizită de 
prietenie în tara/ noœ^i,.<Là între
vedere, care s-a1 desfă|t®lt.'îjitr-o at
mosferă cordială, au"iu£ț pärte Cor
neliu Mănes.u, ministrul -afacerilor

ConsiliuliF-tie Miniștri 
externe al R. P. Ungare
externe, și Gheorghe Pele, adjunct al 
ministrului.
. A asistat Jenö Kuti, ambasadorul 

R; P. Ungare la București.
★

In aceeași zi, oaspetele a făcut o 
vizită ministrului afacerilor externe 
al R. P. Romîne. (Agerpres)

întoarcerea din R. P. Ungară

STUDENȚII REFLECTA
NEMULȚUMIREA

a delegației Marii Adunări Naționaleri n

Miercuri la amiază s-a înapoiat în 
Capitală delegația Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne care, la in
vitația Adunării de Stat a R. P. Un
gare, a făcut o vizită de prietenie în 
R. P. Ungară. Din delegație au făcut 
parte deputății Anton Moisescu, vi
cepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, conducătorul delegației, 
Gheorghe Roșu, prim-secretar al Co
mitetului regional Bacău al P.M.R., 
Iosif Uglar, prim-secretar al Co
mitetului regional Maramureș al 
P.M.R., Gheorghe Stan, președintele 
Sfatului popular al regiunii Ploiești, 
Stanciu Stoian, profesor universitar, 
Elena Grigoriu, președinta Comitetu
lui regional al femeilor București, 
Nicolae Hudițeanu, Erou al Muncii 
Socialiste, președintele G.A.C. „Fili- 
mon Sîrbu“, din regiunea Dobrogea, 
Ionel Răducanu, matrițer la Uzinele 
„Electronica“. Pe aeroportul Bănea
sa, membrii delegației au fost întîm- 
pinați de Ștefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale, Gheorghe 
Pele, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, deputați ai Marii Adu
nări Naționale, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe și 
ai Marii Adunări Naționale.

Au fost de față Jenö Kuti, amba
sadorul R. P. Ungare în R. P. Ro- 
mînă, și membri ai ambasadei.

★
La plecarea din Budapesta, la ae

roportul Ferihegy delegația a fost

condusă de : Vass 
dința Adunării de 
gare, dr. Beresztoczy; Miklos și Po
lyak Jânos, vicepreședinți ai Adună
rii de Stat, Deși Frigyes, membru în 
Consiliul prezidențial, Harmati San
dor, secretar al Consiliului Frontului 
popular patriotic, Bojti Janos, ad
junct al ministrului de externe al 
R.P.U., deputați ai Adunării de Stat, 
reprezentanți ai Ministerului de Ex
terne.

A fost de față tovarășul Mihail 
Roșianu, ambasadorul R. P. Romîne 
la Budapesta, precum și membri ai 
ambasadei. >

Tovarășii Anton Moisescu și Vass 
Istvanne au rostit cuvîntări.

★
Ambasadorul ' R. P. Ungare în 

R. P. Romînă, Jenö Kuti, a oferit 
miercuri după-amiază un cocteil, cu 
prilejul înapoierii din R. P. Ungară 
a delegației Mafii Adunări Naționa
le, condusă de tov. Anton Moisescu, 
vicepreședinte al M.A.N., care, la in
vitația Adunării de Stat a R. P. Un
gare, a făcut o vizită de prietenie 
în această țară. Au participat tova
rășii Ștefan Voitec, președintele Ma
rii Adunări Naționale, Gheorghe 
Pele, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe și 
ai Marii Adunări Naționale. Coc
teilul s-a desfășurat într-o atmos
feră prietenească. (Agerpres)

Istvanne, preșe- 
stat a R. P. Un-

Presa occidentală continuă să comen
teze pe larg tulburările din Coreea de 
sud și manifestațiile de protest împotriva 
regimului Pak Cijan Hi.

Astfel, Warren Unna, corespondentul 
ziarului „WASHINGTON POST" scrie :

Studenfii sud-coreeni sînt din nou în 
marș. Și exact așa cum s-a înfîmplaf în 
timpul . demonstrațiilor studențești care 
au răsturnat în 1960 regimul dictatorial

SUB - COREENILOR
condus de Li Sîn Man studenții ar putea 
fi și de această dată forța care va răstur
na regimul generalului devenit președin
te, Pak Cijan Hi. Eu am fost în Seul, ca
pitala Coreei de sud, cînd a început ac
tuala serie de demonstrații studențești. 
Pe atunci ele se desfășurau relativ în or
dine. In ultimele cîteva zile însă numărul 
demonstranților a crescut foarte mult. 
Pak Cijan Hi a introdus legea marțială și 
a închis toate școlile. Studenții scandează 
lozinci în care-i cer să demisioneze din- 
tr-un guvern pe care-l consideră „co
rupt". Deși ritmul demonstrațiilor s-a in
tensificat, nemulțumirile studenților și ale 
întregii națiuni rămîn aproximativ ace
leași. lată care sînt ele ;

Sărăcia. Universitățile Coreei de sud 
pregătesc studenți pentru o țară în care 
nu există posturi. Iar populația matură 
care deține totuși posturi suferă din cau
za salariilor extrem de mici, a prețurilor 
excepțional de ridicate și a lipsurilor ge
nerale într-o țară unde pînă și munții 
par să tremure de frig din cauză că au 
fosf dezgoliți de copaci.

Coreea de sud se găsește acum într-o 
situație apropiată de anarhie. Guvernul 
Pak Cijan Hi este nu numai lipsit de 
popularitate, dar îi lipsește chiar încre
derea în sine.

Militarismul. Deși în mod oficial, gu
vernul lui Pak este acum „civil", la con
ducere se află încă ofițeri militari. Co
rupția a devenit acum lozinca generală 
mai ales după instaurarea noului regim 
civil. Ziarele și Adunarea Națională au 
început discutarea unora dintre scanda
lurile care au avut loc în timpul celor doi 
ani și jumătate de guvernare militară a 
lui Pak Cijan Hi.

AȘTEPTlND FLACĂRA OLIMPICĂ

Foto : M. Cioo

La invitația Academiei R. P. Ro- 
mîne a sosit în Capitală înaltul co
misar al Comisariatului pentru ener
gia atomică al Franței, prof. Fran
cis Perrin, împreună cu soția. în 
timpul șederii în țara noastră oaspe
tele va vizita unele institute de cer
cetări științifice. La sosire, pe aero
portul Băneasa, au fost prezeriți aca
demicienii Șerban Țițeica, vicepre
ședinte al Academiei R. P. Romîne, 
Horia Hulubei, directorul Institutu
lui de fizică atomică, și alte per
soane.

A fost de față Jean-François Noi- 
ville, însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al Franței la București, mem
bri ai ambasadei.

Lucrărilor pregătitoare pentru găzduirea 
Jocurilor Olimpice le este consacrat un 
articol în ziarul elvefian „Die Tat", din 
care redăm :

Au mai rămas puține luni pînă la 10 
octombrie cînd flacăra olimpică se va a- 
prinde la Tokio, deschizînd cea de-a 18-a 
olimpiadă.

încă a 12-a ediție a Jocurilor Olimpice 
urma să aibă loc la Tokio în 1940. Din 
cauza războiului marele vis al japonezilor 
de a ti gazdele olimpiadei s-a amînat 
cu 24 de ani.

Gazda celei de-a 18-a olimpiade este 
cu totul altă Japonie decît cea dinainte de 
război. Ea are un potențial economic 
dintre cele mai mari din lume. Realiză
rile economice și progresele Japoniei sînt 
cunoscute. Deși deține primele locuri în 
multe domenii industriale, economia ei a 
rămas neunifară. Alături de o tehnică ul
tramodernă se află multe lucruri care dau 
o impresie de înapoiere. Dezvoltarea in
ternă, investițiile pentru modernizarea ei 
au rămas în urma realizărilor exportului.

Un exemplu tipic pentru progresul 
inegal al țării ni-l oferă capitala Tokio, 
gazda propriu-zisă a olimpiadei. Pe 2 020 
km p locuiesc și muncesc, socotind și 
comunele alăturate Kawasaki și Yoko
hama, 14 milioane de oameni, fumegă 
coșurile a 50 000 de fabrici și șerpuiesc 
900 000 mașini. Tokio suferă continuu de 
pe urma „smog”-ului care aici este de 
zece ori mai rău decît cel al Londrei,

traversa 
forynă de 
trece nu- 
și adesea 
să mane-

Numai 10 la sută din suprafaja orașu
lui este rezervată căilor de comunicație 
(la New York ele însumează 35 la sută), 
de obicei ulițe înguste, fără trotuare, fără 
nume sau număr, în formă de „T". Forma 
de „T” se daforește unei superstiții, con
form căreia, duhurile rele pot 
încrucișările dar evită curbe în 
unghi drept ; două mașini pot 
mai cu greu una pe lingă alta 
de loc ; mașinile mari trebuie
vreze în jurul stîlpilor de telefon.

Orașul este format din 140 de t 
comune contopite neorganic. Distrus 
război în proporție de 90 la sută, s-a 
construit, așa cum se obișnuia după 
tremure, repede, prin autoajuforare, 
fără vreo planificare, fără a se avea în 
vedere sistematizarea căilor de comunica
ție. Dar acest tablou nu mai este unitar, 
întrucît în ultima vreme se îngăduie să se 
construiască și blocuri, deoarece s-au găsit 
tipuri de construcții care promit să reziste 
la eventuale cutremure. Astfel printre car
tierele de locuit și comerciale în stil de 
suburbii care arată ca ceva provizoriu, se 
înalfă azi blocuri singuratice în stilul ce
lei mai moderne arhitecturi. Și Ginza ♦) 
renumită în întreaga lume prin băncile și 
localurile sale, seamănă de acum cu un 
centru al unui mare oraș ultramodern — 
în afară de străzi. De luni de zile trafi
cul se împiedică de scînduri de lemn, 
care sînt scoase noaptea, pentru a da po
sibilitatea efectuării lucrărilor de lungire 
a traseului metroului de la 50 km la 
123 km.

De luni de zile la Tokio se con
struiește febril. Așezări întregi au fost

•) Cartier din Tokio.

In muzeul lltopatologlc înaltul comi- 
pentru energia 
prof. Francis

La loc de frunte
pe agenda muncii de partid
(Urmare din pag. I-a)

realitățile fiecărui șantier. Așa se 
procedează la construcția noilor 
cuptoare Martin de la Hunedoara și 
pe șantierul termocentralei Paro- 
șeni. Biroul comitetului regional a 
analizat în repetate rînduri stadiul 
lucrărilor, membrii biroului merg cu 
regularitate pe șantiere. Secretarial 
comitetelor orășenești Hunedoara și 
Petroșeni urmăresc zi de zi cei mai 
importanți indicatori. Acest mod de 
urmărire a intrat și în obișnuința 
secretarilor organizațiilor de bază.

Asemănător se muncește la Paro- 
șeni. Biroul regional și Comitetul 
orășenesc Petroșeni au organizat aici 
o discuție amplă cu constructorii, 
proiectanții și beneficiarii. Rezulta
tul s-a concre' .zat într-o seamă de 
măsuri privind' perfecționarea orga
nizării muncii și aprovizionării, în
tr-o conlucrare mai strînsă între fac
torii răspunzători de lucrare.

Pornind de la faptul că noile 
obiective trebuie pregătite pentru 
a produce în timpul cel mai 
scurt, cu întreaga capacitate, noi 
îndrumăm organizațiile raionale 
și orășenești de partid să ia din timp 
măsuri ca beneficiarii lucrărilor de 
construcții să asigure toate condi
țiile pentru buna funcționare a noi
lor obiective, chiar din primele zile 
de la intrarea lor în exploatare. In 
această privință o bună experiență 
au acumulat comitetul de partid din 
Combinatul siderurgic Hunedoara și 
de la termocentrala Paroșeni. In ve
derea apropiatei intrări în func
țiune a noilor cuptoare Martin, or
ganizația de partid a cerut condu
cerii tehnice să organizeze pre
gătirea cadrelor necesare și să 
asigure însușirea temeinică a teh
nologiei producției.

Execuția în termenele planificate 
și la un nivel calitativ ridicat a lu
crărilor de reparații capitale are o 
deosebită însemnătate. Acest lucru 
este valabil cu atît mai mult în si
derurgie, unde fiecărei ore de func
ționare a unui furnal sau cuptor îi 
corespunde o mare cantitate de me-

tal. Ințelegînd acest lucru, Comitetul 
orășenesc de partid Hunedoara, or
ganizațiile de partid din construc
ții și din siderurgie s-au ocupat cu 
toată răspunderea de scurtarea ter
menelor la reparația capitală a fur
nalului nr. 6. Șantierul a fost orga
nizat exemplar și s-a desfășurat 
pe tot timpul lucrărilor o susținută 
muncă politică. Pe întreaga pe
rioadă a reparației, mersul lucrări
lor a fost urmărit zilnic. S-au folosit 
din plin forme variate ale muncii 
politice de masă pentru populariza
rea sarcinilor de producție, a exem
plelor pozitive și a rezultatelor obți
nute în întrecere. O asemenea 
preocupare și-a dovedit din plin 
eficiența. Timpul de oprire a 
fost scurtat simțitor, ceea ce a 
permis să se realizeze în plus circa 
3 000 tone de fontă.

Concomitent cu preocuparea pen
tru scurtarea termenelor de dare în 
folosință și reducerea timpului de 
execuție la investițiile industriale, 
manifestăm o grijă permanentă 
și pentru realizarea sarcinilor în 
domeniul construcțiilor soclal-cultu- 
rale. In acest an urmează să se con
struiască pentru oamenii muncii din 
regiune 
Se vor 
localuri 
resc la 
nea, în 
talicesc 
casa orășenească de cultură de la 
Petroșeni etc.

peste 4 000 de apartamente, 
construi de asemenea noi 
de școli, un club muncito- 
Gurabarza ; sînt, de aseme- 
construcție un complex spl- 
cu 700 paturi la Hunedoara,

SARCINILE VOR FI REALIZATE 
ÎN ÎNTREGIME

Au trecut peste cinci luni de 
muncă din acest an. Realizările de 
pînă acum constituie un bilanț con
vingător, care dovedește că or
ganizațiile noastre de partid se 
ocupă cu răspundere de reali
zarea exemplară a investițiilor. 
Considerăm că aceasta este o solidă 
bază de plecare spre noi succese. 
Cîpd spunem acest lucru ne gîndim 
în priijiul rînd la sarcinile legate de 
îndeplinirea planului de Investiții șl

a angajamentelor luate în întrecerea 
în cinstea celei de a XX-a aniversări 
a eliberării patriei. Atenția noa
stră se îndreaptă în prezent cu 
mai multă stăruință spre per
fecționarea muncii pe șantiere, 
spre folosirea cît mai deplină a 
canismelor și utilajelor, spre 
gurarea unor lucrări de calitate 
proșabilă. In această direcție 
încă multe de făcut.

Perioada care a trecut de la 
ferința regională de partid a 
firmat aprecierile cu privire la po
sibilitățile de grăbire a ritmului de 
lucru și de îmbunătățire a calității 
construcțiilor. Și acum se mai men
ține un anumit decalaj în ce pri
vește activitatea I.C.S.H. și T.R.C.H., 
ca și a diferitelor șantiere. Nu sin
tern încă mulțumiți pe deplin de 
calitatea locuințelor construite în 
Valea Jiului și la Hunedoara, de fe
lul cum sînt promovate metodele 
industriale de lucru, cum se reali
zează mecanizarea complexă. Con
structorii de la Hunedoara obiș
nuiesc încă să lase pe planul doi o 
seamă de lucrări așa-zis „mărunte“, 
care împiedică buna desfășurare à 
procesului de producție la Hune
doara și Calan. Pentru rezolvarea a- 
cestor probleme se cere $țît inter
venția activă a organelor jioastre lo
cale. de partid, cît și un șprijin mai 
eficient din partea forurilor centrale 
de resort, de care depinde în mare 
măsură modernizarea lucrărilor de 
construcții. 1

In ce privește comitetul regional 
de partid, ne propunem să dezvol
tăm răspunderea pentru -îndeplini
rea sarcinilor, să exercităm un con
trol mai exigent, operativ și efi
cient, să urmărim realizarea obiec
tivelor zi de zi și în perspectivă. Vom 
purta o grijă sporită marilor șan
tiere industriale și social-culturale, 
vom promova pe toate căile expe
riența înaintară, metodele ayansate 
de lucru, astfel ca toate sarcinile 
trasate de partid și guvern în do
meniul investițiilor din regiunea 
noastră să fie realizate în mod 
exemplar.

★

Miercuri dimineața 
sar al Comisariatului 
atomică al Franței,
Perrin, a făcut o vizită la Academia 
Republicii Populare Romîne, unde a 
fost primit de acad. Ilie Murgulescu, 
președintele Academiei. La întreve
dere au participat academicienii 
Șerban Țițeica, Horia Hulubei 
prof. univ. Florin Ciorăscu.

Au fost de față reprezentanți 
ambasadei Franței la București.

(Agerpres)
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demolate pentru a se lărgi străzile, 
pentru a se construi hoteluri și ba
zele sportive necesare. Zi și noap
te răsună buldozerele, ciocanele și 
macaralele, sîsîie aparatele de sudură și 
nori de praf se ridică deasupra cartiere
lor. La ora asta în Tokio există 10 000 
șantiere mari. Ele includ construirea a 
șapte noi hoteluri. Cele 4 500 de paturi 
de hotel existente nu ajung nici pe de
parte pentru numărul așteptat de vizita
tori. Nici noile hoteluri nu vor fi de a- 
juns. 22 așa-numite străzi olimpice și opt 
străzi suspendate sînt în construcție. Ele 
vor lărgi rețeaua rutieră a orașului cu 
130 km. Peste 2 miliarde franci costă 
numai cumpărarea a 960 000 mp de te
ren pentru aceste proiecte ; 59 000 case 
au trebuit demolate în acest scop. Costul 
total al construcțiilor și amenajărilor se 
evaluează la 13 miliarde franci. Multe din 
investiții nu sînt legate numai de olim
piadă. Marele eveniment sportiv a dat 
însă impulsul.

Pentru laponia Olimpiada de la Tokio 
nu este numai o cinste sportivă dar și o 
problemă de prestigiu național de prim 
rang. Japonezii vor să folosească prilejul 
pentru a arăta lumii Japonia reconstruită. 
Există încă rămășițe ale vechiului, temple 
și romantica ceremonie a ceaiului, dar 
aceste lucruri se dau înapoi în fața Ja
poniei moderne, industrializate.

Acest tablou al vechiului și al noului 
laolaltă este tipic pentru Japonia de azi ; 
o țară și un popor în transformare. Din 
punct de vedere economic Japonia tinde 
spre standardul țărilor industrializate, dar 
tradițiile mai joacă încă un rol — și nu 
arareori sînt în contradicție cu noutățile 
tehnice.

Fiecare japonez se străduiește însă să 
facă tot ce-i stă în putință pentru a fi 
demn de cinstea de a fi amfitrionul celei 
de-a 18-a olimpiade. Eforturile ce se de
pun în acest scop merită recunoștință.

încheierea săptămînii medicale balcanice
A

SOFIA 10. Corespondentul Ager
pres, C. Linte, transmite : La Sofia 
s-au încheiat lucrările celei de-a 
7-a săptămîni medicale balcanice la 
care au participat delegați din R. P. 
Albania, R. P. Bulgaria, Grecia, 
R.S.F. Iugoslavia, R. P. Romînă. De
legația romînă a fost condusă de 
prof. dr. I. Țurai, președintele Sec
ției naționale romîne a Uniunii me
dicale balcanice.

La ședința de închidere a fost a- 
doptat noul statut al Uniunii medi
cale balcanice. Prof. dr. Spiridon 
Ekonomos, președintele Secției na
ționale din Grecia a fost ales pre
ședinte al Uniunii. M. Popescu-Bu- 
zău a fost reales secretar general. A 
fost adoptat, de asemenea, bugetul 
Uniunii medicale balcanice și o re
zoluție cu privire la lucrările celei

de-a 7-a săptămîni medicale balca
nice și activitatea viitoare a Uniu
nii medicale balcanice. S-a hotărît 
ca cea de-a 8-a săptămînă medicală 
să aibă loc la Atena în anul 1966. A 
fost adoptat textul unei telegrame 
adresate întîlnirii comitetelor de co
laborare balcanică de la Belgrad.

Valentina Nikolaevna Tereșcova 
a devenit mamă

Monument închinat 
iui îaras Șmenko

con- 
con-

Turneul internațional de box
Aseară,- pe ringul montat în in

cinta stadionului Dinamo din Capi
tală a început turneul internațional 
de box cu participarea celor mai 
valoroși pugiliști •’de la cluburile 
Gwardia Varșovia, • Ruda Hvezda 
Praga, Dozsa Budapesta, Dynamo- 
Berlin (R.D.G.) și Dinămo București. 
Trei dintre cei patru pugiliști bucu- 
reștenl care au evoluat în prima re
uniune au obținut victorii la punc
te. • C. Crudu (pană) l-a învins pe 
Brix (Ruda Hvezda), M. Dumitrescu 
’(ușoară) l-a eliminat pe Mladek

(Ruda Hvezda), 
locie) a dispus 
Alte rezultate 
(Gwardia) b.
Berlin); Dieter (Dynamo Berlin) b. p. 
Fi. Pătrașcu (Dinamo) i Kupek (Ruda 
Hvezda) b. p. Krolkowski (Dynamo 
Berlin); Greziak (Gwardia Varșovia) 
b. p. Ivanescki (Ruda Hvezda); Jo- 
sefowicz (Gwardia) b. p. Teslav (Dy
namo Berlin); Kubacki 
b. ab. Mehesz (Dozsa). 
de la ora 19, 
niune.

A

In cîieva rî
9 In cadrul etapei a 23-a a campiona

tului cat. A de fotbal, sîmbătă pe stadionul 
„23 August” din Capitală, cu începere de 
la ora 17,30, se va disputa jocul Steaua- 
Știința Cluj. Cel de-al doilea meci pro
gramat în Capitală : Dinamo București- 
U.T. Arad va avea loc duminică, pe sta
dionul „23 August“, în deschidere la finala 
„Cupei oampionilor europeni" la rugbi. 
care va opune formației Grivița Roșie 
București echipa franceză Stade Montois.

© Ieri, pe stadionul Tractorul din Bra
șov s-a disputat meciul restantă de fotbal 
din cadrul optimilor de finală ale „Cupei 
R.P.R.“ dirttre' echipele Steaua și C.I.L. 
Blaj. FotbalișțHj, -bucureșteni au terminat 
învingători, cu_.categoricul scor de 12—0 
(6—0). Pentru sferturile de finală ale „Cu
pei R.P.R.“ s-au calificat echipele Dina
mo București, Crișul Oradea, Faml Con
stanta, Știința Timișoara, Rapid București, 
C.S.M. Sibiu, Siderurgistul Hunedoara și 
Steaua București.

• Intîlnirea internațională dp scrimă din
tre echipele R. P. Romîne și R.S.S. Bielo-

n d ii r

iar I. Monea (mij- 
de Schreich (Dozsa). 
înregistrate : Olech 

p. Muller (Dynamo

are loc a

(Gwardia) 
Astă-seară, 
doua reu-

(Agerpres)

i
la Minsk, s-a încheiat cu 

cîștigat 
la fio
la nu- 
deose- 
Drîm-

ruse, desfășurată 
succesul sportivilor romîni care au 
cu 9—3 la floretă bărbați, cu 9—5 
retă femei, cu 8—8 (victorie decisă 
mărul de tușe) la sabie. Un succes 
bit a obținut la acest concurs Ionel 
bă, învingător în turneele individuale de 
floretă și sabie. Turneul indivi
dual feminin de floretă a revenit spor
tivei sovietice Diana Nikancikova cu 5 vic
torii, urmată de concurenta romînă Ileana 
Ghiulai — .4 victorii. Proba de spadă a 
fost câștigată la individual de Iuri Smolia- 
kov și pe echipe de R.S.S. Bielorusă cu 
9-4.

® Miercuri, pe lacul Snagov, s-a dispu
tat un nou concurs de caiac-canoe cu ca
racter de verificare al loturilor republica
ne și olimpice. Un frumos succes a repur
tat A. Igorov, care a cîștigat probele de 
caiac simplu (500 m) în 2T4”3/10 și canoe- 
simplu (1 000 m) în 4’40". In proba de 
caiao simplu (1 000 m) victoria a revenit 
campionului mondial A. Vernescu, cu re
zultatul de 4’09".

MOSCOVA 10 (Agerpres) - La 7 
iunie, cosmonauta Valentina Niko
laevna Tereșcova a născut o fetiță. 
După cum a declarat medicul Olga 
Makeeva, starea sănătății, atît a 
mamei, cît și a copilului este bună.

MOSCOVA 10. Corespondentul A- 
gerpres, S. Podină, transmite : La 
10 iunie pe malul rîului Moscova, 
în apropiere de hotelul „Ucraina“ 
din capitala Uniunii Sovietice a fost 
dezvelit un monument închinat ma
relui poet ucrainian Taras Șevcen- 
ko. La solemnitate au participat 
N. S. Hrușciov și alți conducători ai 
P.C.U.S. și ai guvernului sovietic, o 
delegație a Partidului Comunist din 
Ucraina și reprezentanți din 
laite republici sovietice, mii de 
coviți. La tribună s-a aflat și 
ter Ulbricht. N. S. Hrușciov a
bit despre contribuția adusă de ma
rele poet la patrimoniul culturii po
poarelor sovietice.

cele- 
mos- 
Wal- 
vor-

TEATRE • CINEMA © TELEVIZIUNE
Operă și Balet
— (orele 19,30).

TEATRE : Teatrul de 
al R. P. Romîne : Tosca 

de operetă : Prințesa
19.30) . Teatrul Național 
(Sala Comedia) : Emi-

19.30) ; (Sala Studio) :

Teatrul de stat 
circului — (orele 
„I. L. Caragiale" 
nescu — (orele
O femeie cu bani — (orele 15,30),_Moar- 
tea unui artist '
„C. I. Nottara“ (Sala din Bd. Magheru): 
Steaua polară
de vară din parcul Herăstrău) : Zizi și- 
formula ei de viață — (orele 2(1). Teatrul 
„Lucia Sturdza-Bulandra“ (Sala 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Cum
— (orele 19,30) ; (Sala Studio, 
Alex. Sahia nr. 76 A) : Tache,

(orele 19,30). Teatrul

(orele 19,30) ; (Teatrul

din Bd. 
vă place 
din Str. 
lanke și 

Cadîr — (orele 19,30). Teatrul de Come
die : Rinocerii — (orele 19,30). Teatrul 
Muncitoresc C.F.R.-Giulești : Paharul cu 
apă — (orele 19,30). Teatrul satlric-mu- 
zical „C. Tănase" (Sala Savoy) ; Revista 
de altădată — (orele 20) ; (Sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Și băieții și fetele — 
(orele 20). Teatrul „Țăndărică“ (Sala din 
Str. Academiei) : Eu
— (orele 20,30). Circul 
magică — (orele 20)

CINEMATOGRAFE :
tari — cinemascop (ambele serii) : Sala 
Palatului R. P. Romîne (rulează la o- 
rele 18,30 cu seria de bilete nr. 1 176), 
Republica (9; 12,45; 16,30; 20,30), “ 
rești (8,45; 12,30; 16,30; 20,15), Feroviar 
(9; 13; 17; 21), Grivița (8; 12; 16; 20), Gră
dina „Doina“ (Str. Doamnei nr. 9 —
orele 21) Melodia (9; 12; 14; 16,30; 20,15), 
Patinoarul „23 August“ (Bd Muncii — 
orele 21), Grădina „Progresul” (Str. Ion 
Vldu nr. 5 — orele 21). Madame Sans- 
Gêne — film pentru ecran panoramic : 
Patria (9,45; 12; 14,15; 16,30; 19; 21,15).
Am ajuns și rege : Carpați (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,15), Capitol (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18.45; 21; la grădină - orele 20,30), 
Modern (10; 12; 14; 16; 18; 20), Grădina 
„Modern“ (Str. 11 Iunie nr. 75 — orele
20.30) . Lumea comică a lui Harold Lloyd: 
Tomis (10; 12; 14; 16,30; 18,30; la grădină
— orele 20.30). Aurora (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30; la grădină — orele 20,15), 
Adesgo (15,30; 17,30; 19,30), Ferentari (10,30:
14.30) , Arenele Libertății (Str. H Iunie —
orele 20,30). Cerul și mocirla : Festival 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). Grădina „Fes
tival" (Pasajul „Eforie” — orele 20,15). 
Aventurile unul tînăr — cinemascop : 
Victoria (9,30; 12,15; 15; 18; 21). Totul
despre Eva : Central (9,30; 11,30; 14,30; 
17,30; 20,30). Liturghia de la miezul nop
ții — cinemascop : Lumina (de la orele 
10 la orele 14 rulează în continuare ;

și materia moartă 
de stat : Formula

Cel trei mușche-

Bucu-

16; 18,15; 20,30), Crîngași (16; 18,15; 20,30). 
Viață sportivă : Union (15; 17,45; 20,30). 
Program de filme pentru copil : Doina 
(orele 10). Un om care nu există 
(14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Arta (16; 18; 20). 
Cel patru călugări: Glulești (9, 
13,30; 15,45; 18; 20,15), Bucegi (10; 
15,30; 17,45; 20; la grădină - orele 
Don Jüan; Grădina botanică din 
mi ; Un Prometeu al zilelor noastre ; Un 
solist și un cuartet; Fapte de vitejie : 
Timpuri Noi (rulează de la orele 10 la 
oiele 21). Domnișoara... Barbă-Albastră : 
înfrățirea între popoare (10; 15,45; 18;

biciclete — clne- 
12; 14; 16; 18,15; 

(15; 17; 19; 21).
11; 13; 15; 17; 19; 
(16; 18,15; la gră- 

(16; 18,15;

Doina

11.15; 
12.15; 

20.30). 
Bătu-

20,15). Imblînzitorii de 
mascop : Excelsior (10; 
20,30). Codin : Cultural 
Renul alb : Dacia (9.30;
21). Anaconda : Buzești 
dină — orele 20,30), Munca 
20,30). Dragoste lungă de-o seară : Uni
rea (16; 18,15; 20,30). Dezrădăcinații; Fla
căra (14.30; 16,30; 18,30; 20,30). Foto Haber: 
Vitan (16; 18: 20; la grădină — orele 
20,30). Cauze drepte — cinemascop: Mio
rița (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45: 21,15),
Drumul Sării (16: 18,15; 20,30), Grădina 
„Moșilor" (Calea Moșilor nr. 221 — orele 
20,15). Tînărul de pe vasul Columb — ci
nemascop : Floreasca (16; 18,15; 20,30),
Flamura (10; 12; 16; 18: 20). Golful
Elena : Luceafărul (16: 18,15). Pompierul 
atomic: Progresul (15; 17; 19; 21). Kalo- 
tan: Lira (15; 17,15; 19,30; la grădină — 
orele 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Val-Vîrtej șl pa
sărea roc (I) ; Fratele lui Val-Vîrtej. 
19,40 — Aspecte de la întîlnlrea interna
țională de box — transmisiune de la Sta
dionul .,Dinamo“ din Capitală. 21,20 —
înaintași ai muzicii 
Stephănescu, 21,50 — 
In încheiere : Buletin 
meteorologic.

romîneștl : George 
Poșta televiziunii, 
de știri și buletin

Cum va ti VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 12, 

13 și 14 iunie. In țară: Vremea devine 
în general frumoasă cu cerul schimbă
tor. Local vor cădea ploi de scurtă du
rată. Vînt slab pînă la potrivit. Tempe
ratura în creștere. Minimele vor fi cu
prinse între 8 șl 18 grade, Iar maximele 
între 20 șl 30 grade, local mai ridicate. 
In București: Vremea devine în general 
frumoasă cu cerul schimbător. Vor că
dea ploi de scurtă durată. Vînt slab pînă 
la potrivit. Temperatura în creștere.



GUVERNUL CIPRIOT CERE CONVOCAREA
CONSILIULUI DE SECURITATE

NICOSIA 10 (Agerpres). — In ca
pitala Ciprului s-a făcut cunoscut că 
președintele Republicii, Makarios, 
l-a însărcinat pe ministrul afacerilor 
externe, Kyprianu, să ceară convo
carea de urgență a Consiliului de 
Securitate pentru a lua în discuție 
atitudinea Turciei față de Cipru. 
Anunțînd această hotărîre, președin
tele Makarios a relevat că guvernul 
Ciprului a fost nevoit să ia această 
hotărîre întrucît Turcia, contrar re
zoluțiilor Consiliului de Securitate, 
a mobilizat forțele sale armate și a 
declarat că va debarca în Cipru.

Pe de altă parte, s-a anunțat că 
începînd de la 15 iunie alte trei con
tingente de tineri ciprioți greci din 
districtele Limassol și Larnaca vor 
fi încorporate în „garda națională“.

La Atena, guvernul grec a conti
nuat marți examinarea problemei 
cipriote. Ministrul apărării al Gre
ciei. Garufalias, a avut marți seara 
o întrevedere cu primul ministru 
Papandreu, în legătură cu măsurile

luate de statul major al armatei 
grecești pentru a preîntîmpina o 
eventuală debarcare de trupe tur
cești în Cipru.

★

ANKARA 10 (Agerpres). — Marți 
după-amiază a avut loc la Ankara o 
întrunire a Consiliului de Miniștri 
turc care a aprobat răspunsul Tur
ciei la mesajul președintelui John
son, adresat primului ministru Ismet 
Inönü în legătură cu criza cipriotă. 
Referindu-se la surse bine informa
te, agenția France Presse subliniază 
că răspunsul conține o acceptare 
condiționată a invitației făcute de 
către Johnson lui Ismet Inönü de a 
pleca la Washington. în partea a 
doua a mesajului, primul ministru 
face unele precizări în legătură cu 
intențiile Turciei față de Cipru și 
respinge afirmațiile potrivit cărora 
o debarcare turcă în Cipru ar avea 
ca obiectiv realizarea împărțirii 
insulei.

! n Consiliul de Secu r i t a t e

Aprobarea unei rezoluții care cere 
încetarea procesului 
împotriva patrioților din R.S.A.

NEW YORK 10 (Agerpres). — In 
ședința sa din 9 iunie, Consiliul de 
Securitate, care dezbate problema 
adoptării de măsuri împotriva gu
vernului R.S.A., pentru a se pune ca
păt politicii de apartheid promovată 
de acesta, a examinat rezoluția pre
zentată consiliului de către Maroc 
și Coasta de Fildeș. După cum s-a 
mai anunțat, această rezoluție cere 
guvernului R.S.A. să amnistieze pe 
cei trei lideri africani condamnați 
la moarte, să înceteze procesul in
tentat lui Nelson Mandela și altor 
conducători africani și să elibereze 
pe toți deținuții politici arestați pen
tru opoziția manifestată față de poli
tica de apartheid. La dezbaterile 
care au avut loc pe marginea rezo
luției au luat cuvîntul reprezentan
ții Franței, Norvegiei, Boliviei, Ce
hoslovaciei. Trecînd la vot, Consiliul 
de Securitate a aprobat această re
zoluție cu șapte voturi și patru ab
țineri (S.U.A., Franța, Anglia și Bra
zilia).

Lucrările Consiliului au fost re
luate miercuri seara pentru a exa
mina problema de fond : adoptarea 
de măsuri împotriva R.S.A.

★
1n timp ce, prin rezoluția de mai sus, 

Consiliul de Securitate condamnă însce
nările judiciare împotriva patrioților din 
R.S.A. și cere punerea lor în libertate, 
din Pretoria parvin știri îngrijorătoare în 
legătură cu procesul intentat lui N. Man
dela și celorlalți 8 acuzați. Agenția France 
Presse relatează că „actul final al proce
sului, care durează de opt luni,, va în
cepe joi dimineafa la ora 10“. «Măsuri 
de precauție speciale» au fost luate în 
jurul vechii și severei clădiri a Curții Su
preme, unde au loc ședințele. Potrivit 
uzanțelor sud-africane, judecătorul va 
prezenta concluziile sale urmînd să ami
ne, pentru vineri, pronunțarea sentinței.

Cei 9 acuzați sînt pasibili de pedepse

mergind de la cinci ani închisoare la 
condamnarea la moarte". Amintim că, în 
cursul procesului, patrioții sud-alricani 
s-au transformat din acuzați în acuzatori, 
pronunțîndu-se cu curaj împotriva politi
cii rasiale a regimului Verwoerd. Opinia 
publică mondială cere cu toată energia 
ca autoritățile R.S.A. să respecte rezolu
ția Consiliului de Securitate, să se pună 
capăt înscenării judiciare, iar patrioții 
din acest proces să fie puși în libertate.

Tratativele pentru dezarmare
de la Geneva

GENEVA 10 (Agerpres). — In șe
dința din după-amiaza zilei de 9 
iunie a Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare, Cerreia do Lago 
(Brazilia) a adresat puterilor nu
cleare un apel la încheierea urgentă 
a unui acord cu privire la interzi
cerea experiențelor subterane cu 
arma nucleară.

A luat apoi cuvîntul reprezen
tantul Statelor Unite, William Fos
ter, care s-a referit la domeniile în 
care ar fi posibilă realizarea de a- 
corduri. El a enumerat încetarea 
producției de materiale fisionabile 
în scopuri militare, măsuri pentru 
prevenirea răspîndirii armelor nu
cleare, distrugerea bombardierelor 
americane și sovietice învechite, re- 
ferindu-se totodată și la folosirea 
unui nou sistem de control, mai ac
ceptabil. Statele Ünite, a spus Fos
ter, vor lua în considerație toate 
propunerile rezonabile.

In cuvîntul său, reprezentantul 
Uniunii Sovietice, V. A. Zorin, a 
spus că delegația sovietică va fo
losi toate posibilitățile pentru rea
lizarea unui acord privind dezar
marea. Zorin a anunțat că Uniunea 
Sovietică este dispusă să facă un 
nou pas în întîmpinarea propune
rilor occidentale, exprimîndu-și a- 
cordul de a se trece la examinarea 
în detaliu a diferitelor probleme 
concrete legate de lichidarea mij
loacelor de transportare la țintă a 
armei nucleare. Vorbitorul a amin
tit că U.R.S.S. a propus Ia începu
tul anului acesta un program de 
pace orientat spre destinderea con
tinuă a încordării internaționale și 
slăbirea cursei înarmărilor. Printre 
măsurile preconizate se numără și 
propunerea de a se realiza un acord 
privitor la nerăspîndirea armei nu
cleare. Reprezentantul Uniunii So

vietice a arătat că în prezent planul 
creării forțelor nucleare multilate
rale ale N.A.T.O. este singura pie
dică în înfăptuirea unui acord în a- 
ceastă privință.

Peter Thomas, reprezentantul Ma
rii Britanii, în cuvîntarea sa a pro
pus Comitetului să-și concentreze 
atenția asupra unui număr de pro
bleme? printre care „înghețarea“; 
mijloacelor de transportare a ar
mei nucleare, distrugerea bombar
dierelor, crearea de posturi de 'pb- 
servație, »prevenirea răspîndirii/ar
mei nucleare, noi acorduri în redu
cerea producției de materiale fisio
nabile.

ALȚI LIDERI POLITICI
PRIVAȚI DE DREPTURI CETĂȚENEȘTI

BRASILIA 1'0 (Agerpres). — Pre
ședintele Braziliei, Castelo Branco, 
a semnat un decret prin care, în 
virtutea puterilor conferite de arti
colul 10 al Actului instituțional, sînt 
revocate mandatele guvernatorului 
statului Para, Aürelio do Carmo 
Goma, vice-guverriatorului Milton de 
Miranda, primarului orașului Belem, 
Louis Moura Carvalho, și altor șapte 
fruntași politici din acest stat. Ei au 
fost, de asemenea., lipsiți de drep
turile civile. După cum transmite 
agenția France Presse, aceasta este 
a treia listă de epurări dată publi
cității în Brazilia în decurs de 24 de 
ore. Alte liste sînt așteptate pînă la 
data de 15 iunie cînd expiră vala
bilitatea articolului 10 al Actului 
instituțional.

o 
issi?,<r

Zilele tréètilé s-au încheiat lucrările 
primei întîlniritfa scriitorilor din toată re
giunea balcanică. Această consfătuire, 
care s-a desfășurat la Sofia, din iniția- 
tiva Uniunii scriitorilor din R. P. Bulga
ria și a Uniunii scriitorilor din R. P. Ro- 
mină, marchează începutul unei noi etape 
jn relațiile dintre scriitorii acestei părți a 
Jqîhii. injr-adevăr, au existat și s-au dez- 

■oltaf și pînă acum relații prietenești în
tre condeierii țărilor din sud-estul euro
pean, dar ele s-au mărginit la raporturi 
bilaterale, la convenții între două Uni
uni profesionale din țările respective, la 
schimburi culturale între acestea.

Consfătuirea din capitala Bulgariei a 
întrunit însă în jurul aceleiași mese scri
itori veniji din Albania, Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia, Romînia și Turcia. Prin însăși 
componența ei, consfătuirea a constituit 
un succes al fării gazdă și al nostru, în 
calitate de coinifiatori ai acestei întîl- 
niri.

in ceea ce ne privește, acțiunea se în
scrie în mod firesc în cadrul politicii con
secvente a partidului și guvernului nos
tru în relațiile internaționale și în mod 
deosebit în această regiune a cărei trans
formare într-o zona a păcii, denucleari- 
zată, în care să se dezvolte raporturi de 
bună vecinătate, de colaborare fructuoasă 
pe cele mai diferite planuri, a fost pro
pusă de R. P. Romînă încă din 1957.

Consfătuirea la care am participat la 
Sofia a avut meritul de a pune în dis
cuție unul din principiile majore ale a- 
cesfor relații de colaborare și anume 
„umanismul“, sub semnul căruia trebuie 
să se dezvolte literatura și cultura în ge
nere. — responsabilitatea scriitorului care 
poate și trebuie să exercite prin cărțile 
sale o susținută influență pozitivă asupra 
formației spirituale a oamenilor din țara 
sa, pentru a contribui la cultivarea nobi
lelor idealuri ale contemporaneității : 
pacea și prietenia între toate popoarele 
lumii. Căci, așa cum am subliniat în ca
drul dezbaterilor, nu numai că nu înțe
legem să restrîngem aceste raporturi de 
bună conviețuire la spațiul peninsulei,

itorilor
Marcel BRESLAȘU

delimitîndu-ne pe considerente regionale 
— ci, dimpotrivă, ne străduim să aducem 
contribuția noastră la instaurarea și con
solidarea unor raporturi de prietenie cu 
scriitorii progresiști din lumea întreagă.

Delegafia noastră a căutat să aducă o 
contribuție cît mai substanțială la orienta
rea discuțiilor către cercetarea mijloacelor 
celor mai eficiente de a traduce în viată, 
în initiative și acțiuni concrete, principiile 
care au însuflefit acest schimb de păreri, 
de a depăși caracterul „academic" al 
unei discu(ii teoretice asupra umanismu
lui, configurînd metodele prin care înal
tele obiective ale acestuia își pot găsi o 
consacrare practică, realistă în relafiile 
din viitor dintre participant! la confe
rință, dintre literaturile țărilor respective.

A reieșit limpede necesitatea unei mai 
bune cunoașteri reciproce, pornindu-se 
de la constatarea că, în ciuda unor meri
torii eforturi depuse de către editurile și 
publicațiile diferitelor țări, mai este mult 
de făcut în mod organizat, temeinic, me
todic pentru a înfățișa, de la un popor 
la celălalt, un tablou îndestulător al scrie
rilor clasice și al celor mai reprezenta
tive lucrări contemporane de poezie, 
proză, teatru — bază necesară pentru 
prețuirea și îndrăgirea a ceea ce fiecare 
aduce la patrimoniul culturii universale. 
Intîlnirea a ilustrat ea însăși această des
tul de restrînsă cunoaștere a literatu
rilor unor |ări de care sîntem legați prin 
situa)ia geografică, prin dezvoltarea is
torică și economică, cu care avem atitea 
afinită(i în obiceiuri, în folclor — și ne
cesitatea de a remedia această stare de 
lucruri.

Un alt rezultat care confirmă utilita
tea acestor colocvii și perspectivele 
lor în viitor este acela că, în ciuda 
unor deosebiri de concepție asupra unor 
fenomene de viață și de artă ale unora 
dintre raportori, coraportori și partici- 
panfi la discuții, s-a găsit limbajul comun

ați on ala
alcani

care să exprime ceea ce ne unește — 
pe deasupra divergențelor — dorința sin
ceră de a pune scrisul nostru în slujba 
progresului, a înfrățirii între popoare. 
Dacă „umanismul" poate fi definit în ter
meni diferifi, știm prea bine cu to(ii că 
războiul, exterminările în masă, oprima
rea colonialistă, intoleranța și discrimina
rea rasială sau religioasă sînt semne ale 
„antiumanismului".

Conferința a subliniat caracterul impor
tant al specificului fiecărei literaturi, al 
trăsăturilor proprii, al dezvoltării diferen
țiate a culturii fiecărui popor — al ca
racteristicilor care definesc locul și con
tribuția proprie a fiecărei națiuni în an
samblul literaturilor contemporane. „Ape
lul către scriitorii din țările balcanice ș> 
din lumea întreagă" pe care l-au lansat 
participanții la consfătuirea de la Soția 
cristalizează cîteva idei călăuzitoare pen
tru dezvoltarea acestui început atît de 
promițător :

„Conferința a vădit că scriitorii din ta
rile noastre susțin cauza muncii, a știin
ței, a acfiunii, a egalității și respectului 
reciproc al opiniei. Sîntem hotărîți să 
dezvoltăm și pe mai departe colaborarea 
noastră, în vederea unei mai bune cu
noașteri, pentru amplificarea și adînci- 
rea raporturilor de bună vecinătate, pen
tru salvgardarea păcii. Literaturile din ță
rile balcanice constituie o parte inte
grantă a literaturii universale și noi, par
ticipantă reuniunii de la Sofia, chemăm 
pe scriitorii de pretutindeni să-și intensi
fice strădania în lupta împotriva a fot 
ceea ce constituie o stavilă în calea păcii, 
a coexistentei, a colaborării dintre oa
meni“.

Multele și interesantele propuneri/ și 
sugestii formulate de către delegați pen
tru realizarea acestor contacte și schim
buri ulterioare vor fi cercetate de repre
zentantă Uniunilor de scriitori din țările 
participante și concretizate în cadrul unui 
consiliu de coordonare ce se va întruni 
periodic, rezolvînd problemele organiza
torice ivite pe drumul acesta, care poate 
deveni din ce în ce mai fructuos.

Demonstrație în capitala Republicii Ghana împotriva persecutării pa
trioților în Republica Sud-Africană

Sesiunea de vară
a Consiliului guvernatorilor A. I.E. A.

SUCCESUL „RAPSODIEI ROMlNE“ LA BRUXELLES

REVISTA PRESEI OCCIDENTALE
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Președintele Yemenului 
și-a încheiat vizita 
în R. P. Chineză

PEKIN 10 (Agerpres). — La 9 
iunie, președintele Republicii Arabe 
Yemen, Abdullah Al-Sallal, și-a în
cheiat vizita în R. P. Chineză. A- 
genția China Nouă anunță că în 
cursul vizitei, președintele Sellai a 
avut întrevederi cu conducători chi
nezi și a fost primit de președin
tele Mao Tze-Dun. Marți, a avut 
loc semnarea Tratatului de priete
nie între R. P. Chineză și R. A. Ye
men, a comunicatului comun cu 
privire la vizită, precum și a unui 
acord de colaborare culturală și a 
unui acord de colaborare economică 
și tehnică între guvernele celor 
două țări. în seara aceleiași zile, 
președintele Sallal a oferit o recep
ție în cinstea conducătorilor chinezi. 
La recepție au luat cuvîntul preșe
dintele Sallal și premierul Ciu En- 
lai.

0 IMPORTANTĂ REZOLUȚIE 
ADOPTATĂ DE SENATUL S.U.A.

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
Senatul S.U.A. a adoptat miercuri 
cu 71 voturi contra 29 o rezoluție de 
închidere a dezbaterilor asupra pro
iectului de lege cu privire la dreptu
rile civile. Potrivit rezoluției, fieca
re senator nu mai are dreptul să ia 
cuvîntul decît timp de o oră.

Agențiile de presă apreciază în 
unanimitate adoptarea acestei re
zoluții drept un eveniment impor
tant menit a netezi calea adoptării 
legii cu privire la drepturile civile 
după ce senatorii sudiști, folosind 
tactica tergiversării lucrărilor cunos
cută sub denumirea de „filibuste- 
rism“, au întîrziat timp de 75 de 
zile luarea unei hotărîri. Votul a in
tervenit în urma unei ședințe, în 
cursul căreia senatorul Robert Byrd 
a vorbit, fără întrerupere, timp de 
14 ore împotriva legii.

Ziarele italiene și telegramele agenții
lor de presă au anunțat în ultima săptă- 
mînă o activitate politică febrilă la Roma, 
generată de o serie de probleme de na
tură economică. De altfel, problemele 
conjuncturii au preocupat presa încă di
nainte ca actualul guvern să-și preia atri
buțiile. In urmă cu aproape o jumătate 
de an publicația londoneză THE ECONO
MIST caracteriza situația economică în 
fața căreia se afla cabinetul Moro astfel : 
„Prima și cea mai urgentă sarcină a ac
tualului guvern de centru stingă constă în 
a face față unei crize economice inflatio
näre care amenință de luni de zile și care 
reprezintă reversul monedei strălucitoare 
a expansiunii economice a Italiei de nord 
din ultimii 10 ani". Reflecții asemănătoare 
au apărut și ulterior în ziarele italiene și 
din alte țări occidentale. Astfel, ziarul 
vest-german DIE WELT scria nu de mult 
următoarele : „In ultimii doi ani costul 
vieții a crescut anual cu circa 10 la sută. 
In 1963 volumul exportului a crescut cu 
11,3 la sută, în timp ce volumul impor
tului a înregistrat o sporire de 23,9 la 
sută".

Presa italiană a anunțat că a avut loc 
o întrunire a liderilor partidelor politice 
care formează coaliția guvernamentală, 
în cadrul căreia au fost luate în 
discuție o serie de probleme economice 
și în special problema combaterii infla
ției. „O întîlnire între cele patru partide 
ale coaliției guvernamentale, scrie |L 
GIORNO, pentru un bilanț consultativ și 
preventiv al politicii de centru stînga era 
deja prevăzută pentru jumătatea lui iulie. 
Dificultățile conjuncturii economice și 
deosebirile care s-au definit în interiorul 
coaliției asupra modurilor de a înfrunta 
aceste dificultăți au îndemnat la anticipa
rea termenului".

După cum relatează cotidianul PAESE 
SERA, „fotul a început de la o scrisoare 
a ministrului trezoreriei, Colombo, adre
sată premierului Moro și devenită publi
că prin „indiscreția” unui ziar din Roma 
(II Messagero). Conținutul scrisorii e acum 
cunoscut: pornind de la o apreciere critică 
a situației economice, Colombo a preco
nizat amînarea reformelor prevăzute de 
programul guvernamental, deoarece apli
carea 'or ar face galopantă inflația”.

Un alt cotidian, LA STAMPA, arată că 
„bilanțul previzional" pe anul 1964 al 
ministrului trezoreriei prevede o creștere 
de 7 la sută a prețurilor. „Dar, adaugă 
ziarul, pentru a acoperi această creștere

va fi necesară o majorare a importurilor 
cu 800 de miliarde. Consecința : o ulteri
oară agravare a deficitului în balanța de 
plăți (pînă la 1 700 milioane de dolari) 
și o ulterioară contracție a investițiilor. 
Pe baza acestor date, ministrul trezore
riei ar fi spus că s-ar putea să fie imi
nent un „colaps" al economiei".

„O asemenea luare de poziție, scrie 
PAESE SERA, nu putea să nu îngrijoreze 
pe partenerii coaliției guvernamentale și 
în fapt s-au produs reacții chiar în rîn- 
durile democrat-creștinilor, precum și în
tre republicani și social-democrați, dar 
mai ales, în rîndurile socialiștilor”.

Intre timp, în recenta sa expunere a- 
nuală, guvernatorul Băncii Italiei, Guido 
Carii, a dat, după cum spune fot LA 
STAMPA, o interpretare diferită situației 
economice, deși a preconizat și el în cele 
din urmă blocarea salariilor și alte mă
suri de austeritate. „Ni se oferă acum, 
— remarcă ziarul — două interpre
tări diferite ale situației economice. Pri
ma, în puține cuvinte, se exprimă așa : 
lupta împotriva inflației înaintează cu prea 
multă prudență ; rezultatele obținute sînt 
neglijabile. Ne putem aștepta la o situa
ție și mai rea. In ce privește a doua, ea 
spune : dificultățile sînt controlabile. In 
primul trimestru s-a realizat o oarecare 
ameliorare a balanței de plăți. In apri
lie și mai, cadrul ei a devenit mai senin. 
Trebuie să vedem dacă aceste simptome 
se vor menține și în viitor".

„Chestiunea scrisorii lui Colombo, ob
servă într-un articol IL GIORNO, a agitat 
neîndoielnic dezbaterea din Senat asu
pra bugetului semestrial care se anunța 
liniștită". Senatorul comunist Terracini și 
alți senatori au cerut ca textul documen
tului să fie comunicat oficial.

Luni seara, în ședința Senatului, a luat 
cuvîntul primul ministru Aldo Moro care, 
după cum a tra.isr. '. agenția ANSA, a 
spus că „se consideră dator să aducă la 
cunoștință parlamentului că în scrisoarea 
pe care i-a adresat-o ministrul Colombo, 
acesta s-a referit la probleme de con
junctură legate cu probleme pe termen 
mai lung ale programului economic, ceea 
ce permite un calcul organic al resurselo- 
și al multiplelor nevoi ale fării". In înche
iere, premierul Moro a declarat că „difi
cultățile nu pot fi depășite prin ruperea 
echilibrului politic, și așa dificil, fără a 
avea certitudinea că el poate fi înlocuit".

Alex. ȘERBAN

VIENA 10 — Corespondentul
Agerpres, Șt. Deju, transmite : Marți 
după amiază, s-a deschis la Viena 
sesiunea de vară a Consiliului gu
vernatorilor A.I.E.A. (Agenția Inter
națională pentru Energia Atomică). 
Cu acest prilej, vor fi elaborate re
comandări către conferința gene
rală privind programul pe 1965—66 
și bugetul pentru 1965.

In ședința de marți, Consiliul a 
adoptat ordinea de zi a viitoarei 
conferințe generale. Se va studia 
raportul de asistență tehnică acor
dată de Agenție în 1963, activitate 
pentru care s-au cheltuit 2,4 milioa
ne dolari. Consiliul va dezbate, de 
asemenea, problemele creării unui 
centru regional privind aplicațiile 
pașnice ale radioizotopilor pentru 
Africa tropicală. Se vor aproba, de 
asemenea, rapoartele de activitate 
anuale ale Agenției ce vor fi pre
zentate la O.N.U. In această sesiune 
Consiliul va discuta și modificarea 
prevederilor de securitate privind 
transportul substanțelor radioactive. 
Printre cele 25 de delegații ale sta
telor membre ale Consiliului guver
natorilor A.I.E.A. se află și delega
ția R.P. Romine, condusă de amba
sadorul extraordinar și plenipoten
țiar al R. P. Romîne la Viena, Mir
cea Ocheană, reprezentant perma
nent al R. P. Romîne pe lîngă 
A.I.E.A.

Luînd cuvîntul, în cadrul dis
cutării ordinei de zi, șeful dele
gației R. P. Romîne a scos în 
evidență faptul că noul program 
este orientat spre cele mai im
portante probleme pe care trebuie 
să le rezolve Agenția și a remarcat

că acesta se bazează pe principiile 
planului de lungă durată adoptat 
anul trecut. El a subliniat atenția 
acordată în program unor activități 
ca : energetica nucleară, aplicațiile 
radioizotopilor în diferite domenii, 
intensificarea eforturilor pentru 
aplicarea radioizotopilor în industrie 
(petrolieră, metalurgică, textilă etc). 
Reprezentantul romîn a scos în evi
dență măsurile pe care Agenția ar 
putea să le ia în legătură cu studie
rea consecințelor economice și so
ciale ale dezarmării.

Lucrările sesiunii Consiliului gu
vernatorilor A.I.E.A. continuă.

„Cosmos - 32“
MOSCOVA 10 (Agerpres). TASS 

transmite : La 10 iunie 1964, în 
Uniunea Sovietică a fost lansat sa
telitul artificial al Pămîntului, „Cos- 
mos-32“. La bordul satelitului s-a 
instalat aparatajul științific desti
nat continuării cercetărilor asupra 
spațiului cosmic în cadrul progra
mului anunțat de agenția TASS la 
16 martie 1962.

Satelitul s-a plasat pe o orbită cu 
următorii parametri : perioada ini
țială de revoluție — 89,78 minute ; 
distanța maximă de la suprafața 
Pămîntului (la apogeu) — 333 km ; 
distanța minimă (la perigeu) — 209 
km ; unghiul de înclinație a orbitei 
față de planul Ecuatorului — 51
grade 17 minute.

Aparatajul instalat la bordul sa
telitului funcționează normal.

. După succesele obținute la Paris 
și Haga, ansamblul „Rapsodia Ro
mînă“ a repurtat la Bruxelles, pe 
scena Operei naționale, un adevărat 
triumf.

Iată cîteva din călduroasele apre
cieri ale cronicilor apărute în ziarele 
belgiene. „Programul se intitulează 
„Rapsodia romînă“, scrie ziarul „La 
Libre Belgique“, ca un omagiu adus 
uneia dintre cele mai celebre pa
gini simfonice ale lui George Enes- 
cu. Nici un alt nume nu putea să i 
se potrivească mai bine: căci el ilus
trează, rezumă și creează din nou 
toate fațetele unei arte folclorice na
ționale. Dansul, muzica, dar și cos
tumele, fără îndoială seculare, alcă
tuiesc o strălucită armonie care in
cintă atît ochiul, cît și urechea“.

La rîndul său, ziarul „La Der
nière Heure“ arată: „Spectacolul 
prezentat la operă se caracterizează 
înainte de orice prin bun gust, prin 
prezentarea unei muzici folclorice 
autentice sau de inspirație populară, 
care nu a fost denaturată prin aran
jamente savante“. „Folclorul romîn,

adaugă ziarul, se distinge printr-o 
mare bogăție a melodiilor, a ritmu
rilor și a timbrului. Această tradi
ție seculară nu s-a pierdut, ci dim
potrivă, în fiecare an credite im
portante sînt consacrate dezvoltării 
formațiilor de amatori și orchestre-*, 
lor populare“.

Ziarul „La Cité“ este de părere că 
„a face o alegere printre cele 17 „nu
mere de atracție“ ale programului, 
ar însemna să riscăm a comite ? 
nedreptate. Fiecare dintre ele me
rită mai mult decît o citare. Fiecare 
este în sine o mică capodoperă a 
dragostei de viață și a optimismu
lui. Este un spectacol atît de deose
bit, încît ar fi păcat să-l pier
deți“. -

Poate că cel mai grăitor pentru 
marele succes de care s-a bucurat 
„Rapsodia Romînă" la Bruxelles este 
faptul că la programul anunțat a 
trebuit să se adauge încă un spec
tacol pentru a satisface publicul ce 
nu putuse găsi locuri înainte.

Jean Louis ESCH

Cărți donate Bibliotecii naționale franceze
PARIS 10. Corespondentul Ager

pres, T. Vornicu, transmite : La Bi
blioteca națională franceză a avut 
loc miercuri dimineață festivitatea 
remiterii, din partea Bibliotecii de 
Stat a R. P. Romîne către această 
importantă instituție de cultură din 
capitala Franței, a 420 de volume ti
părite în R. P. Romînă — lucrări de 
literatură, artă, studii științifice din 
diferite domenii, critică literară, mo
nografii, sport. Multe dintre acestea 
sînt în traducere franceză.

La festivitate au luat cuvîntul dr.

Victor Dimitriu, ambasadorul R. P. 
Romîne în Franța.

In răspunsul său, Julien Cain, 
membru al Institutului, directorul 
general al bibliotecilor din Franța, 
membru al Comitetului executiv 
U.N.E.S.C.O., a subliniat că aprecia
ză darul primit de Biblioteca națio
nală franceză ca pe un element de 
seamă al legăturilor culturale dintre 
cele două țări și care va ajuta pe 
numeroși francezi să poată cunoaș
te mai bine civilizația romînească.
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SCURTE ȘTIRI
MOSCOVA. La 10 iunie s-a des

chis la Palatul Kremlinului din Mos
cova sesiunea Sovietului Suprem al 
R.S.F.S.R. Deputății vor discuta si
tuația asistenței medicale și căile de 
îmbunătățire a muncii desfășurate în 
acest domeniu, proiectele codului ci
vil și codului de procedură civilă 
ale Federației. La lucrările sesiunii 
participă N. S. Hrușciov, prim secre
tar al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
precum și alți conducători sovietici.

NEW YORK. Consiliul Fondului 
Special al O.N.U. pentru nevoile 
dezvoltării economice se va întruni 
între 15 și 22 iunie la Haga în cea 
de-a 12-a sesiune a sa. El va aproba 
măsuri privind valorificarea resur
selor naturale, pregătirea de specia
liști, aplicarea cercetărilor științifice 
în domeniul agriculturii și al dezvol
tării industriale în țările în curs de 
dezvoltare.

PARIS. La Cinematograful „Ar- 
tistic-Voltaire“ din Paris a avut loc 
marți seara o gală de filme orga
nizată de Comitetul de acțiune al 
spectacolelor în colaborare cu am
basada R. P. Romîne. In fața unui 
public numeros, au fost,rprezentate 
filmele lui Ion JPopescu-Gopo 
„Homo Sapiens“, .(Prințesa moftu
roasă" și „S-a furat o bombă".

DELHI. Intr-pn mesaj special, 
transmis de postul de radio Delhi,

Lal Bahadur Shastri, primul mi
nistru al Indiei, a spus: Astăzi mi-a 
fost atribuită în mod oficial o mare 
răspundere și sînt fericit că năzuința 
noastră de a face ca activitatea gu
vernului să fie încununată de succes 
este întîmpinată de bunăvoința po
porului. Primul ministru a chemat 
poporul indian să lupte cu curaj și 
să-și orienteze activitatea în vede
rea rezolvării problemelor celor mai 
importante care stau în fața țării.

BONN. Agenția France Presse 
relatează că la 10 iunie Bundesta- 
gul vest-german a aprobat un pro
iect- de lege prin care sînt stabilite 
prețurile la cereale pe anii 
1964—1965. Potrivit prevederilor 
proiectului prețurile la produsele 
agricole, vest-germane pe perioada 
respectivă vor fi menținute la ac
tualul lor nivel, contrar recomandă
rilor unpr parteneri din Piața co
mună.

ECUADOR. Cu prilejul aniversă
rii întemeierii orașului Cuenca (E- 
cuador) a fost inaugurată secția ro
mînă din cadrul „Bibliotecii Ecua
dor“, creată pe baza materialelor o- 
ferite de Institutul Romîn pentru 
Relațiile Culturale cu Străinătatea.

LONDRA. Ministrul de externe al 
Angliei, Richard Butler, a anunțat 
în Camera Comunelor că Germania 
occidentală a acceptat să plătească

guvernului britanic 1 milion de lire 
sterline, drept compensație pentru 
victimele persecuțiilor naziste.

HELSINKI. Așteptările cercurilor 
politice din Finlanda, ca înainte de 
vacanța de vară a Parlamentului să 
se formeze un nou guvern parlamen
tar, nu s-au înfăptuit. Potrivit agen
ției D.P.A., ultimele încercări de a 
forma un guvern parlamentar au e- 
șuat, guvernul de tranziție, condus 
de Lehto, neputînd fi înlocuit.

BRUXELLES. într-o declarație a 
Biroului Politic al C.C. al P.C. din 
Belgia în legătură cu actuala situa
ție din Congo, unde mișcarea in
surgenților ia amploare, se subli
niază că răspunderea pentru situația 
creată în țară revine cercurilor néo
colonialiste. Referindu-se la cererea 
adresată de guvernul Atloula gu
vernului belgian de a-i acorda aju
tor militar, Biroul Politic al C.C. al 
P.C. din Belgia a cerut guvernului 
să nu-i dea curs.
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Autoritățile din Aberdeen (Scoția) au luat măsuri pentru a preveni 
răspîndirea epidemiei de tebră tifoidă care a izbucnit ct’. trei «ăptă- 

mîni in urmă in acest oraș
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